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Voorwoord

Met ingang van 1 maart 1988 werd ik, na een rechtenstudie in Utrecht,
aangesteld als assistent in opleiding voor het project 'Bescherming van
grondrechten in de administratieve rechtspraak'. Toen begon een onderne-
ming die met enige overdrijving zeker tegen het einde een race tegen de
klok mag worden genoemd. Voldoening en opluchting derhalve nu het dan
eindelijk zover is: de afronding van het onderzoek zoals dat na vier jaar
is gevorderd. In zoverre gaat het dan ook om een momentopname.

Mijn dank gaat uit naar mr. A.A.L. Beers die als begeleider op vlotte en
nauwgezette wijze de eerstelijns-zorg voor zijn rekening nam, en naar mijn
promotor, prof. mr. A.K. Koekkoek, die de teksten zeer zorgvuldig van
commentaar voorzag en daarbij de dialoog niet uit de weg ging. Hoewel
hij de voortgang van het project in het oog hield, liet hij mij binnen zekere
marges mijn gang gaan. Nico Florijn ben ik erkentelijk voor de Engelse
vertaling van de samenvatting.

'Omgevingsfactoren' zijn sterk mede bepalend voor het verloop en welslagen
van een promotieonderzoek. Zonder de muziekbeoefening in uiteenlopende
gezelschappen was voor mij het onderzoek minder goed denkbaar geweest:
muziek relativeert 'de wetenschap'. Belangrijk was ook de ondervonden
belangstelling vanuit de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskun-
de. Door de vriendschap van diverse collega's werd de universiteit voor
mij meer dan een werkkring. In dit kader moeten zeker de restauratieve
voorzieningen van de KUB niet onvermeld blijven.

De datum van afsluiting van het onderzoek is 1januari 1992. Incidenteel
zijn latere uitspraken verwerkt en is aan nieuwe literatuur aandacht besteed.

's-Hertogenbosch, augustus 1992 Steven Zwemstra
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HOOFDSTUK 1

InIeiding

1 Probleemstelling

Een van de kenmerken van het bestuursrecht is dat het werkt met vage
normen en discretionaire bevoegdheden. Dit betekent dat aan bestuursorga-
nen een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt. Juist met het oog
hierop is met de ontwikkeling van de administratieve rechtspraak de toetsing
aan ongeschreven recht tot bloei gekomen. Ook aan grondrechten wordt
een belangrijke functie toebedacht in de rechtsbescherming tegen overheids-
handelingen. De vraag doet zich voor of de administratieve rechters bij
hun toetsing aan grondrechten rekening houden met de aan overheidsorganen
gelaten beoordelingsvrijheid door minder indringend te toetsen, of toetsing
te 'ontlopen' via een restrictieve interpretatie van het desbetreffende
grondrecht.

In de democratische rechtsstaat komen aan burgers grondrechten toe,
maar behoort tevens, in geval van schending van grondrechten, een
effectieve rechtsbescherming bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter
mogelijk te zijn. I Dit beginselligt ten grondslag aan de artikelen 2 IVBP
en 13 EVRM, en vindt mede uitdrukking in art. 6 EVRM. Het is dus zinvol
te onderzoeken hoe deze rechtsbescherming inde administratieve rechtspraak
ten aanzien van besluiten en andere handelingen in het bestuursrecht wordt
verwezenlijkt, aangezien een terughoudende of marginale benadering van
grondrechten niet verenigbaar lijkt met de rechtsstaatsidee.

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een jurisprudentieonderzoek
naar de vraag welke bijdrage de Nederlandse administratieve rechters hebben
geleverd aan de ontwikkeling van de betekenis van bepaalde grondrechten,
te weten de uitingsrechten. Hiertoe wordt onderzocht in welke door
administratieve rechters beslechte bestuursrechtelijke geschillen uitingsrech-
ten aan de orde komen, en op welke wijze - meer of minder terughou-
dend - deze rechters overheidshandelingen, mede gelet op de beoordelings-
vrijheid van de overheid, toetsen aan de uitingsrechten. Deze toetsing (in
ruime zin) ziet enerzijds op de extensieve of restrictieve interpretatie van
grondrechten, en anderzijds op de meer of minder terughoudende wijze

Vg\. A.P.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter, diss. KUB. Zwolle 1987, p. 248.
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van toetsing. Bijzondere aandacht gaat uit naar de houding van de rechter
in administratiefrechtelijk 'kort geding', gezien de specifieke functie van
spoedprocedures. Er wordt waar dat nodig is een vergelijking gemaakt met
de bescherming van uitingsrechten door de gewone rechter, met name de
Hoge Raad in burgerlijke en strafzaken. Tevens wordt de opstelling van
de Europese Commissie voor de rechten van de mens en het Europese Hof
voor de rechten van de mens in de beschouwing betrokken.

Het onderzoek is beperkt tot in de Grondwet, het EVRM en het IVBP
gewaarborgde 'uitingsrechten'. Op deze wijze zijn enige grondrechten
afgebakend die voldoende samenhang vertonen om de onderzoeksresultaten
te kunnen vergelijken. Onder het begrip 'uitingsrechten' valt in dit
onderzoek de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw, art. 10 EVRM en
art. 19 IVBP), de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging (art. 6 Gw,
art. 9 EVRM en art. 18 IVBP), het recht van petitie (art. 5 Gw), het recht
tot vereniging (art. 8 Gw, art. 11 EVRM en art. 22 IVBP) en het recht
tot vergadering en betoging (art. 9 Gw, art. 10 en 11 EVRM en art. 21
IVBP). Deze grondrechten bieden bescherming aan de facetten van het
persoonIijk leven die de uitingsmogelijkheden van de burger en van
coIlectiviteiten betreffen. 2 De gekozen afbakening is in zoverre willekeurig
dat hiervoor ook andere grondrechten betekenis hebben, zoals het grondrecht
op gelijke behandeling, het kiesrecht en de onderwijsvrijheid. In het
volgende hoofdstuk wordt de afbakening nader beargumenteerd.

De optiek van dit onderzoek wijkt af van het onderzoek betreffende
grondrechten dat tot nu toe gepubliceerd is. Veel materiaal met betrekking
tot de uitingsrechten is de laatste jaren ontsloten in een reeks van proef-
schriften.' Ook moet hier worden genoemd het grondrechten-evaluatieonder-
zoek dat in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd
onder de hoede van het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrech-
ten." Deze stroom van publikaties heeft tot gevolg dat niet in extenso
aandacht hoeft te worden besteed aan aIle facetten van de uitingsrechtenpro-

2 Vgl. Kamerstukken IT 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 10 (Nng, la, Eerste lezing, p. 10).
3 S.C. den Dekker-van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het Licht van de

grondrechten, diss. KUB, Zwolle 1988; I.A.O. Eskes, Repressie van politieke bewegingen
in Nederland, diss. ROO, Zwolle 1988; F.H. Kistenkas, Vrije straatcommunicatie, diss.
UvA, Arnhem/Deventer 1989; A.E. Schilder, Het recht cot vergadering en betoging ; een
vergelijkende studie naar het Nederlandse en Westduitse recht, diss. RUL, Arnhem 1989;
J. Talsma, Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en her ombudsman-
vraagstuk, diss., Arnhem 1989; B.P. Vermeulen, De vrijheid van geweten, eenfundamenteel
rechtsprobleem, diss. EUR, Arnhem 1989.

4 T. Gerbranda en M. Kroes, Grondrechten evaluatie-onderzoek, documentierapport (res delen),
Leiden 1991.
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blematiek, zoals de 'verspreidingsjurisprudentie', die een van de centrale
elementen in de uitingsrechtenjurisprudentie vormt. Ret gaat er gezien de
vraagstelling van het onderzoek dus niet om een compleet beeld te schetsen
van de stand van zaken met betrekking tot de diverse uitingsrechten in de
Nederlandse rechtsorde. In de dissertatie van Kistenkas komt de bescherming
van een der uitingsrechten, de vrijheid van meningsuiting, aan de orde in
het kader van een onderzoek naar de rol van de lokale overheid bij het
beperken van dit grondrecht. De opzet van het onderhavige onderzoek is
daarentegen enerzijds breder, daar het gaat om het geheel van uitingsrechten,
maar anderzijds toegespitst op een analyse van de wijze waarop Nederlandse
administratieve rechters deze uitingsrechten benaderen. Ook over de wijze
van toetsing door de rechter in het algemeen is het nodige gepubliceerd,
zodat in deze studie daarop kan worden voortgebouwd. 5 Ret is ook niet
nodig meer dan globaal in te gaan op de historische ontwikkeling van de
administratieve rechtspraak."

Ret is met het oog op de verwachte integratie van de adrninistratief-
rechterlijke organen in de rechterlijke macht van belang te onderzoeken
welke betekenis die grondrechten in de administratieve rechtspraak tot op
heden hebben gekregen. Dit in verband met de toekomstige rechtsontwikke-
ling op het gebied van de grondrechten, als gevolg van bestuursrechtelijke
geschillen tussen overheid en burger. De administratieve rechters die in
dit onderzoek centraal staan zullen volgens de plannen tot herziening van
de rechterlijke organisatie aan het einde van deze eeuw in deze vorm niet
meer bestaan.? Dit betekent dat het onderzoek een terugblikkend karakter
heeft in verband met de bescherming van grondrechten in de nieuw op te
zetten administratieve rechtspraak: hoe is in het veri eden omgegaan met
uitingsrechten als mogelijke toetsingsgrond door de diverse rechters die
speciaal voor het beoordelen van bestuurshandelingen in het leven waren
geroepen? Interessant in dit verband is het voornemen van de regering in
het kader van de reorganisatie van de rechterlijke macht een voorlopige
rechtseenheidvoorziening bij de Hoge Raad te scheppen in de vorm van

5 Zie de in hoofdstuk5.3 genoemde literatuur; van recente datum zijn de dissertaties van A.J.
Bok, Rechterlijke toetsing van regelgeving , diss. RUG, Deventer 1991, en van R. de Lange,
Publiekrechtelijke rechtsvinding ; diss. UvA, Zwolle 1991.

6 Zie hoofdstuk 4.1.4; bv. J.P. de long, Bestuursrecht van vreemde herkomst, diss. KUB,
Zwolle 1988, p. 149-300, M. Schreuder- Vlasblom, De macht der kritiek, diss. RUG, Zwolle
1987.

7 Dit za.I gefaseerd geschieden, waarbij over het verloop en de inhoud van deze omvangrijke
wetgevingsoperatie nag veel onzekerheden bestaan; zie hierover nader hoofdstuk 4.
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een prejudiciele procedure via een aanvulling op de Wet r.o." Doel is
eenheid van recht en rechtspraak binnen het bestuursrecht en tussen de
bestuursrechtspraak, de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak. Hierbij
wordt als voorbeeld onder andere gewezen op de uitleg van grondrechten
in verdragen en in de Grondwet, en op de verenigbaarheid van algemeen
verbindende voorschriften met grondrechten. Het is echter maar de vraag
of er zodanige verschillen op het gebied van de interpretatie en toepassing
van grondrechten zijn, dat behoefte bestaat aan een dergelijke voorziening.
Dit onderzoek kan bijdragen aan de beantwoording van deze vraag.

Overigens dient het belang van de jurisprudentie voor de betekenis van
grondrechten niet overtrokken te worden. Deze betekenis onttrekt zich voor
een belangrijk deel aan het rechterlijk toezicht, als het gaat om het gros
van de rechtsvorming en rechtstoepassing door wetgever en bestuur.

In de volgende paragraaf zal nader op de probleemstelling worden
ingegaan, door de onderzoeksvragen aan te geven, en in verband daarmee
de vraagstukken te schetsen die relevant zijn voor de door administratieve
rechters geboden rechtsbescherming van grondrechten in het algemeen,
en van uitingsrechten in het bijzonder.

2 Nadere verkenning

Het gaat in deze studie om het verwerven van inzicht in een bepaald aspect
van de wijze waarop de administratieve rechters in Nederland uitingsrechten
handhaven om op deze manier de betekenis van grondrechten voor het
bestuursrecht te belichten. De probleemstelling leidt tot een analyserende
beschrijving van het Nederlandse positieve recht op dit punt. De jurispruden-
tie wordt geanalyseerd aan de hand van twee hoofdvragen.

De eerste hoofdvraag betreft de interpretatie van een uitingsrecht door
de rechter. De interpretatie kan betrekking hebben op de - extensieve of
restrictieve - afbakeoing van de reikwijdte gelet op de gedraging ten behoeve
waarvan een grondrecht wordt ingeroepen, op de uitleg van de mogelijkhe-
den tot beperking van een grondrecht, of op de vraag of het grondrecht
mede een positieve overheidsverplichting inhoudt ('socialiserende'
interpretatie). De wijze van interpretatie van de reikwijdte kan op zich al
van een terughoudende benadering getuigen wanneer de betrokken
gedragingen redelijkerwijs binnen de werkingssfeer van een uitingsrecht
vallen en de rechter ze erbuiten laat.

8 Kamerstukkeo II 1991-1992,22495; zie hieromtreot NJB 1992, p. 341.
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De tweede hoofdvraag betreft de toetsing aan een uitingsrecht door de
rechter. Toetsing wordt hierbij opgevat als het onderzoek naar de vere-
nigbaarheid van een algemene of concrete rechtsnorm en 'feitelijke'
handelingen met een of meer uitingsrechten, gezien de gegeven interpretatie.
Ret begrip 'toetsing' wordt hierbij dus beperkt opgevat; het ziet niet mede
op de interpetatie. In de paragraaf over de begripsbepaIing (1.4) wordt hier
nader op ingegaan. De toetsingsvraag strekt ertoe te onderzoeken of de
wijze van toetsing op enigerlei wijze 'marginaaI' te noemen is. Daarbij
wordt het onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing betrokken. De
wijze van toetsing in een spoedvoorziening bij een administratieve rechter
wordt apart belicht.

Ret belang van het vraagstuk van de bestuurlijke beoordelingsvrijheid
voor deze onderzoeksvraag dient te worden aangegeven. Ret verband tussen
discretionaire bevoegdheden en de rechtsbescherming tegen overheidsoptre-
den wordt in de literatuur gelegd. Hierbij wordt de vraag in de regel
toegespitst op de omvang van de rechterlijke toetsing bij 'vrije beschikkin-
gen' en het verschil tussen rechtmatigheids- en doelmatigheidstoetsing. Ret
op gang komen van de discussie hierom trent hangt nauw samen met het
vraagstuk van de administratieve rechtspraak, dat sedert het einde van de
vorige eeuw de gemoederen ging bezig houden.? De begrenzing van
discretionaire bevoegdheden wordt, gezien de aard van dit soort bevoegdhe-
den, gezocht in het ongeschreven recht, waarbij in Nederland de aIgemene
beginselen van behoorlijk bestuur centraaI staan.'? De toetsing aan deze
beginselen, zoals het willekeurverbod en het motiveringsbeginsel, kan ook
van belang zijn voor de bescherming van grondrechten. De evenredigheids-
toetsing vormt een belangrijk element van deze bescherming. II

Ret gaat in dit onderzoek om uitingsrechten die gepositiveerd zijn in
Grondwet ofverdragen. Voor een bestuursorgaan zijn het daarom wettelijke
voorschriften waar het rechtens aan gebonden is in de procedurele en
inhoudelijke aspecten van de besluitvorming. Toch zijn dit niet de wettelijke
voorschriften die men in het algemeen op het oog heeft als wordt beweerd
dat beschikkingen vrij zijn voor zover de wettelijke regeling een bestuursor-
gaan vrij laat in de vraag of en hoe te beschikken." Maakt het dan verschil
voor de indringendheid van de toetsing of in de administratieve rechtspraak

9 E.M.H. Hirsch Ballin, Her grondrecht op behoorlijke rechtspraak in her Nederlandse
administratieve recht, preadvies NJV, Zwolle 1983, par. 2.6, p. 53 e.v.

10 Vgl. A.J. C. de Moor-van Vugt, A1gemenebeginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse
equivalenten, Zwolle 1987.

11 De Lange 1991, m.n. p. 155-181.
12 Bv. Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 240.
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bij toetsing aan een uitingsrecht een meer of minder gebonden beschikking
in het geding is?

Het verschil tussen abstracte en concrete toetsing wordt in de jurispru-
dentieanalyse in het licht van de beoordelingsvrijheid bezien." Indien
concrete toetsing wordt gezien als de rechterlijke beoordeling van de
toepassing van een regel in het licht van de omstandigheden van het geval,
dan lijkt het voor de hand te liggen dat een afdoende rechtsbescherming
vereist dat de uitoefening van discretionaire bevoegdheden concreet wordt
getoetst, en dat daarentegen abstracte toetsing - de beoordeling van een
regel op zich - meer bescherming biedt bij de toetsing van gebonden
beschikkingen. Van meer belang is uiteindelijk de mate van indringendheid
van de toetsing; de vraag is bij welke toetsingswijze onder welke omstandig-
heden de toetsing indringend of terughoudend is.

Het maken van een onderscheid tussen interpretatie en toetsing - welke
samen als toetsing in ruime zin kunnen worden gezien - is niet zonder
problemen bij de analyse van de rechterlijke overwegingen. De onderzoeks-
gegevens over de wijze van interpretatie zijn op twee verschillende wijzen
uit deze overwegingen te destilleren. De rechter gaat Of voorafgaande aan
de toetsing expliciet in op een interpretatievraag, Of de benadering op het
punt van de reikwijdte moet worden afgeleid uit de toetsingsoverwegingen.
In het laatste geval zijn de gegevens over de reikwijdte verweven met die
over de verrichte toetsing. Dit kan als voigt worden geillustreerd. Ten eerste
voigt uit het feit dat aan een uitingsrecht getoetst wordt, impliciet dat dit
recht toepasselijk is. Ten tweede kan uit het feit dat bij de toetsing aan een
uitingsrecht een beperking op de inhoud van de uiting ontoelaatbaar blijkt
te zijn, volgen dat beperkingen vanwege de inhoud kennelijk niet of niet
altijd zijn toegestaan. Op deze wijze is aan de beperkingsclausule bij het
uitingsrecht een bepaalde uitleg gegeven. Als de onderzoeksgegevens over
interpretatie en toetsing uit dezelfde bewoordingen moeten worden geput,
wordt de betreffende overweging in de analyse tweemaal gebruikt, wat de
indruk van herhaling zou kunnen wekken.

13 Voor het verband tussen abstracte toetsing en gebonden beschikkingen zie o.a. F.A.M.
Stroink, De toepassing van het internationale recht door de Nederlandse (administratieve)
rechter, in: Staatsrecht, buitenlandsebetrekkingen en de intemationale rechtsorde, Nijmegen
1987, p. 47.
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3 Plan van behandeling

Alvorens de vraagstelling uit te werken voor de verschillende grondrechten
(de jurisprudentieanalyse in deel m worden in deel I (hoofdstukken 2 tot
en met 5) diverse grondrechtelijke, bestuursrechtelijke en procesrechtelijke
vraagstukken behandeld die relevant zijn voor de analyse aan de hand van
de geschetste onderzoeksvragen. Op deze wijze wordt de juridische context
geschetst, waarin administratieve rechters ter zake van de bescherming van
grondrechten opereren, om zodoende de vergelijking van jurisprudentie
in deze context te kunnen plaatsen."

In hoofdstuk 2 worden algemene aspecten van de uitingsrechten
behandeld die voor de handhaving van deze rechten door de rechter relevant
zijn, zoals het verschil tussen nationale en internationale grondrechten. De
historische ontwikkeling van de uitingsrechten wordt zeer beknopt
aangegeven; op dit punt bieden de eerdergenoemde proefschriften voldoende
materiaal. Daarna wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van deze
grondrechten, en op de beperkingsmogelijkheden die de Grondwet en de
verdragen ten aanzien van de uitingsrechten bieden.

Hoofdstuk 3 gaat in op het voor de rechterlijke toetsing van overheids-
handelingen belangrijke bestuursrechtelijke vraagstuk van de beoordelings-
vrijheid die aan bestuursorganen toekomt uit hoofde van de wettelijke
bevoegdheidsomschrijving, bij het nemen van beslissingen in concrete geval-
len. Daarna wordt in hoofdstuk 4 aangegeven met welk deel van het
bestuursrecht de in het onderzoek betrokken rechters bij de geschillen-
beslechting in aanraking komen, gelet op de hen toekomende competen-
tiesfeer. Ook wordt hier aandacht besteed aan de herziening van het stelsel
van administratieve rechtspraak.

Hoofdstuk 5 betreft een aantal aspecten van de toetsing door ad-
ministratieve rechters, die voor de grondrechtenbescherming relevant zijn.
Verschillende regels van het adrninistratieve procesrecht zijn in het bijzonder
van belang voor de handhaving van uitingsrechten, voor zover zij de
mogelijkheden tot toetsing inkaderen. Deze regels worden kort aangegeven.
Meer aandacht gaat uit naar de wijze van toetsing in de zin van abstracte
of concrete toetsing en in de zin van marginale toetsing. Deze vraagstukken
worden in het algemeen behandeld, waarbij in het kader van de terughouden-

14 Het belang van een 'contextuele vergelijking' wordt ook onderkend door W. Konijnenbelt;
zie hiervoor zijn Hoofdstukken van administratief recht, Culemborg 1988, p. 443-451, en
de VAR-rede, Het oordeel van de ombudsman, Bw 1982, p. 204; vgl. ook P.W.C.
Akkermans (e.a.), Grondrechten, grondrechten en rechtsbescherming in Nederland,
GroningenIHeerlen 1988, p. 167-179.
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de toetsing de toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan
de orde wordt gesteld. De positie van de administratieve rechter in 'kort
geding' wordt ook belicht. In dat hoofdstuk wordt daarnaast enige aandacht
besteed aan de procesrechtelijke positie van de burgerlijke rechter en de
strafrechter, in verband met de vergelijking van benaderingswijzen op het
gebied van de uitingsrechten.

De hoofdstukken 6 tot en met 9 (deel m vormen de neerslag van het
jurisprudentieonderzoek. Achtereenvolgens hebben zij betrekking op de
vrijheid van meningsuiting (6), de vrijheid van godsdienst oflevensovertui-
ging (7), het recht van petitie (8) en de rechten tot vereniging, vergadering
en betoging (9). De rubricering van geschillen is zoveel mogelijk geschied
aan de hand van de in geding zijnde bestuursrechtelijke normen, zodat
geschillen die wat de te toetsen overheidshandelingen betreft onderling
samenhangen, gezamenlijk worden behandeld. Elk hoofdstuk wordt
afgesloten met vergelijkende conclusies, behalve hoofdstuk 6 over de
uitingsvrijheid. In dit hoofdstuk zijn de conclusies per paragraaf of
subpragraaf gegroepeerd, gelet op de omvang van het materiaal en de grote
verscheidenheid van gevallen.

In hoofdstuk 10 (deellll) volgen een vergelijking van de wijze waarop
de uitingsrechten aan de orde komen binnen de competentiesfeer van de
diverse administratieve rechters, voorafgegaan door samenvattende
conclusies per administratieve rechter met betrekking tot de uit de jurispru-
dentie blijkende raakvlakken tussen uitingsrechten en bestuursrechtelijke
regelingen (10.2), en een vergelijking van de wijze van bescherming van
uitingsrechten over de gehele lime, in het licht van de onderzoeksvragen
(10.3). De studie wordt afgerond met een s\otbeschouwing over enige
aspecten van de wijze van handhaving van uitingsrechten door de 'adrnini-
stratieve rechter' (10.4).

4 Methode en bronnen van onderzoek

Het onderzoek dat aan deze studie ten grondslag ligt omvat een analyse
van literatuur en jurisprudentie. Het onderzoek is gebaseerd op een
inventarisatie van de gepub\iceerde jurisprudentie die op uitingsrechten
betrekking heeft. Dit betreft jurisprudentie in zowel gedrukte vorm als in
geautomatiseerde bestanden. Het onderzoek in de jurisprudentie werd
verricht met het doel een zo volledig mogelijke verzameling aan te \eggen.
Hoewel via het zoeken op trefwoorden in geautomatiseerde databanken een
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zeer grote volledigheid is te bereiken, kunnen omissies niet geheel worden
uitgesloten.

De administratieve rechters op wie het onderzoek zich richt zijn:
a. de met administratieve rechtspraak: in belastingzaken belaste gerechts-

hoven, met beroep in cassatie op de Hoge Raad (HR);
b. de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep in sociale-

verzekeringszaken (RvB en CRvB);
c. de Ambtenarengerechten en de Centrale Raad van Beroep in ambtenaren-

en pensioenzaken (AG en CRvB);
d. het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb);
e. de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ArRvS);
f. de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

(AgbRvS).

De bronnen vallen uiteen in algemene en bijzondere. Algemene zijn
die periodieken die voor de gehele administratieve rechtspraak belangrijk
zijn, en bijzondere degene die zijn toegespitst op een bepaalde tak van recht-
spraak. Algemeen zijn de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), en
de jurisprudentieoverzichten in Bestuurswetenschappen en het NJCM-
Bulletin. Ook werd de NJ geraadpleegd.

De gegevens werden vergaard met gebruikmaking van Kluwers Databank
(on-line en via CD-ROM), de Arob-databank, en de diverse gedrukte
jurisprudentieperiodieken.

Naast de algemene bronnen zijn de volgende periodieken voor de diverse
rechters in het onderzoek betrokken.

Afdeling rechtspraak Raad van State: Ten Berge/Stroink (tB/S) ,
Weekoverzicht Raad van State (WRvS), Gemeentestem (Gst.) , Kort
Geding (KG).

Afdeling geschillen voor bestuur Raad van State: Gemeentestem, Kort
Geding.

Ambtenarenrechter: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR), Militair
Rechtelijk Tijdschrift (MRT).

Sociale-verzekeringsrechter: Rechtspraak: Sociale Verzekering (RSV).

College van beroep voor het bedrijfsleven: Sociaal-Economische Wet-
geving (SEW).
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Belastingrechter: NJ IBeslissingen in Belastingzaken (BNB).

Ret onderzoek naar de jurisprudentie van de gewone rechter (in met name
de NJ) heeft niet hetzelfde omvattende karakter als bij de administratieve
rechters. Centraal staan de administratieve rechters, waarbij voor zover
dat relevant is een vergelijking wordt gemaakt met de gewone rechter. Ret
gaat daarbij voornamelijk om gevallen die qua in geding zijnde overheids-
handelingen vergelijkbaar zijn op het punt van de bescherming van
uitingsrechten. Een voorbeeld hiervan vormt de 'plakverbodjurisprudentie'
van de Hoge Raad.

'Randgevallen' of 'grensgevallen' zijn die uitspraken die niet expliciet een
toetsing aan een uitingsrecht bevatten, maar er wel mee in verb and kunnen
worden gebracht, en dus wellicht iets zeggen over de reikwijdte van een
uitingsrecht. Hierbij rijst de vraag of deze uitspraken deel moeten uitmaken
van de in dit onderzoek geanalyseerde jurisprudentie. Deze vraag moet
voor verschillende groepen uitspraken verschillend worden beantwoord.

Een bijzondere groep vormen de uitspraken die betrekking hebben op
gewetensbezwaren. AIle administratieve rechters hebben in een of andere
vorm te maken met deze materie. De problematiek van de gewetensbe-
zwaren staat, hoewel in verband te brengen met de uitingsrechten, voor
een groot deel op zichzelf. Ret gaat dan om toetsing aan wettelijke
bepalingen die de mogelijkheid van ontheffing van een wettelijke verplich-
ting wegens gewetensbezwaren bevatten. De bezwaarde geeft uiting aan
zijn geweten door een beroep te doen op een dergelijke bepaling. Deze
uitspraken vormen in beginsel geen bron voor het onderzoek, aangezien
geen gepositiveerd uitingsrecht als toets wordt gehanteerd. Een uitzondering
vormen uitspraken waarin art. 9 EVRM en/of art. 18 IVBP aan de orde
is in verband met de aldaar gegarandeerde vrijheid van geweten.

Op andere plaatsen is het verband tussen bepaalde geschillen en een
gepositiveerd uitingsrecht meer indirect. Bijvoorbeeld het recht tot
vereniging in geschillen over het subsidierecht. AIle grondrechtelijk
gekleurde gevallen waarin de rechter niet overgaat tot toepassing van een
in de Grondwet of een verdrag gepositiveerd uitingsrecht zijn weI van belang
voor het totaalbeeld, maar niet of slechts zijdelings voor de analyse van
de wijze van benadering van uitingsrechten. Dergelijke uitspraken worden,
zij het niet uitputtend, behandeld als in een vergelijkbaar geval weI aan
een uitingsrecht is getoetst. Dit is een 'objectief criterium om een
grondrechtelijk relevante casus te identificeren. Daarnaast worden uitspraken
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aangehaald waarbij in de noot of elders in de literatuur een verb and met
een uitingsrecht wordt gelegd.

5 Begripsbepaling

Enige in dit proefschrift gehanteerde juridische begrippen behoeven een
nadere afbakening. Het gaat daarbij niet om dogmatische uiteenzettingen,
maar om beknopte omschrijvingen, toegespitst op het onderzoek. De
behandelde begrippen zijn: administratieve rechtspraak, grondrechten,
toetsing, overheidsorgaan en overheidshandeling.

Onder administratieve rechtspraak kan worden verstaan de berechting
van geschillen die uit bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen (tussen overheid
en burger) zijn ontstaan." De jurisprudentie van de in het onderzoek
betrokken administratiefrechterlijke colleges neemt kwalitatief en kwantitatief
de belangrijkste plaats in, als het gaat om de bijdrage van de rechter aan
de ontwikkeling van het bestuursrecht. Daarnaast bestaan er nog andere
colleges die met administratieve rechtspraak zijn belast. 16 Ook hebben
redenen van beschikbaarheid en toegankelijkheid van jurisprudentie een
rol gespeeld bij deze beperking. In het vervolg zal met 'de administratieve
rechters' of 'de administratieve rechtspraak' in beginsel alleen worden
gedoeld op de rechters die in dit onderzoek centraal staan.

De vraag wat een grondrecht is, kan uiteenlopend worden beantwoord.
De parlementaire stukken met betrekking tot de algehele Grondwetsher-
ziening geven de uiteenlopende posities goed weer. 17 Er bestaat derhalve
nauwelijks consensus met betrekking tot de inhoudelijke benadering van
het begrip grondrechten. Uiteenlopende filosofische en theoretische
standpunten kunnen een rol spelen. Grondrechten omvatten in ieder geval
de fundamentele rechten ter bescherming van de vrijheid van de burger
tegen de overheid. In deze studie staat het positiefrechtelijke aspect van
grondrechten voorop. Het gaat om een aantal fundamentele rechten, de
uitingsrechten, die zijn neergelegd in tot het Nederlandse positieve recht

15 Vgl. art. 112. tweede lid, Gw.
16 Ten Berge-Tak, Nederlands administratief procesrecht, deel l , Zwolle 1983, p. 39; zie ook

de behandelde colleges in R.J.G.M. Widdershoven, Gespecialiseerde rechtsgangen in het
administratieve rechi, diss. RUU, Zwolle 1989. De afbakening met de tuchtrechtspraak is
Dietonomstreden. Dit hangt samen met de moeilijke plaatsbepaling van het tuchtrecht ten
opzichte van onder andere het bestuursrecht; zie M.J.C. Leijten, Tuchtrecht getoetst, diss.
KUB, Zwolle 1991, p. 5-44.

17 Zie noot 2; vgl. Kortmann 1987, p. 41-42, en Burkens 1989, p. 46-51.
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behorende bepalingen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet, en van
het EVRM en het IVBP. Deze formele, op de wijze van positivering
gerichte, benadering wordt gehanteerd ter afbakening van de onderzochte
grondrechten in het kader van dit onderzoek. In deze benadering kunnen
grondrechten worden omschreven a1s rechtsnormen die de strekking hebben
aan de mens een menswaardig bestaan te verzekeren en die zijn vastgelegd
in documenten van hogere rechtskracht. 18 Naast het meer op het positieve
recht gerichte begrip grondrechten vindt men vooral in filosofische en
theoretische bespiegelingen de term 'mensenrechten'. Ook de in internationa-
Ie verdragen opgenomen rechten worden doorgaans zo aangeduid. 19 In
dit onderzoek echter wordt in alle gevallen de term grondrechten gebruikt.
In hoofdstuk 2 wordt nader op de begrippen grondrechten en uitingsrechten
ingegaan.

Zoals hiervoor in het kader van de vraagstelling van het onderzoek is
aangegeven, wordt het begrip toetsing voornamelijk gebruikt in de zin van
elk onderzoek door de rechter naar de verenigbaarheid van overheidshande-
lingen met in de Grondwet of verdragen gepositiveerde uitingsrechten,
gegeven de toepasbaarheid van het grondrecht in casu. De vraag is dus
of een overheidshandeling een gerechtvaardigde beperking op een
uitingsrecht vormt, nadat is vastgesteld dat er een inbreuk is. Deze toetsing
in enge zin omvat dus niet mede de rechterlijke interpretatie van grond-
rechtsnormen. Het begrip toetsing kan zeer breed of zeer beperkt worden
opgevat, al naar gelang het doel van het onderzoek.f Niet alleen bij het
onderzoek naar de verenigbaarheid van regelingen met hogere regelingen,
maar ook bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van beschikkingen in
het licht van de toepasselijke regelingen is het zinvol van toetsing te spreken,
gezien de nauwe samenhang tussen beide in de bestuursrechtelijke
besluitvorming. De toetsing zoals die in deze studie wordt opgevat, maakt
deel uit van een breder gebied van toetsing, welke alle momenten omvat
waarop een bevoegd persoon of college een bepaalde rechtsnorm beoordeelt
in het licht van een hogere rechtsnorm. Het is hierbij zinvol om te
onderscheiden tussen 'priifen' en 'entscheiden', waarbij het geven van
rechtsgevolg aan een zodanige beoordeling kan toekomen aan een ander
dan degene die de beoordeling geeft." Een rechter kan weliswaar bevoegd
zijn een rechtsnorm te toetsen, maar dit betekent nog niet dat in aile gevallen

18 Aldus Burkens 1989, p. 49-50.
19 Vgl. Burkens 1989, p. 50-51.
20 Vgl. R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving ; diss. KUB, Zwolle 1988, p. 5-6.
21 L. Prak.ke, Toetsing in het publiekrecht, diss. UvA 1972, p. 73-77.
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hetzelfde rechtsgevolg aan de toetsing kan worden verbonden. In dit
onderzoek wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen de toetsing zelf,
en de gevolgen van de toetsing, zoals de vernietiging van een beschikking,
en het buiten toepassing laten of onverbindend verklaren van een regeling.

Overheidshandelingen zijn in het kader van deze studie handelingen
die worden verricht door organen van de centrale overheid of van lagere
overheden, met uitzondering van de organen die met rechtspraak zijn belast.
Handelingen omvatten zowel rechts- als feitelijke handelingen, en leiden
in het geval van rechtshandelingen - deze categorie is van betekenis in
het onderzoek - tot een meer algemene of meer concrete rechtsnorm, onder
meervervat in algemeen verbindende voorschriften, plannen, beleidsregels
ofbeschikkingen. In dit onderzoek wordt met het begrip overheidsorgaan
gezien op elk publiekrechtelijk of privaatrechtelijk orgaan, waarvan het
handelen in de administratieve rechtspraak ter toetsing kan staan, gelet op
de daarvoor geldende criteria in de diverse procesrechtelijke wetten. Ret
ziet dus mede op de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en
op de organen van de pubIiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Als het begrip
'bestuursorgaan' wordt gebruikt dan gebeurt dat in de zin van art. 1.1
Algemene wet bestuursrecht.
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HOOFDSroK2

Uitingsrecbten in bet bestuursrecbt

1 Inleiding

1.1 Plan van behandeling

In dit hoofdstuk worden enige algemene leerstukken van grondrechten aan
de orde gesteld die van betekenis zijn voor de vraag naar de reikwijdte van
de uitingsrechtenbepalingen in de door administratieve, rechters gegeven
interpretatie daarvan, en dus voor bescherming van uitingsrechten in het
bestuursrecht. Voor de probleemstelling is relevant in hoeverre de
uitingsrechten restrictief of extensief worden geinterpreteerd, aangezien
een beperkende uitleg kan worden opgevat als een terughoudende benadering
van een uitingsrecht.

De nadruk in deze studie ligt op het Nederlandse positieve recht. De
behandeling van algemene aspecten van grondrechten, en met name van
uitingsrechten, is daarom ook op het positieve recht toegespitst. Meer
gedetailleerde beschouwingen over de afzonderlijke uitingsrechten zullen
worden geintegreerd in de behandeling van de administratiefrechtelijke
jurisprudentie ter zake, omdat juist de rechter een belangrijke bijdrage levert
aan de ontwikkeling van de betekenis van grondrechten. De door de
grondwetgever en de opstellers van de mensenrechtenverdragen gegeven
structuur kan moeilijk los worden gezien van de aankleding door de rechter
van deze structuur.

In het vervolg van deze inleiding wordt het belang van grondrechten
voor de rechtsbescherming aangestipt (§ 1.2), alsmede de in dit onderzoek
in geding zijnde verticale werking van grondrechten (§ 1.3), en het
onderscheid tussen nationaal en internationaal gewaarborgde grondrechten
(§ 1.4). Hierna voIgt een plaatsbepaling van de uitingsrechten in het geheel
der grondrechten (§ 2), en een beschouwing over de beperkingsmogelijkhe-
den van uitingsrechten (§ 3). In de afrondende paragraaf worden de voor
de analyse vanjurisprudentie relevante gezichtspunten samengevat (§ 4).
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1.2 Belang van grondrechten voor de rechtsbescherming

Gezien het veelomvattende en fundamentele karakter van de problematiek
van de reehtsstaat moet worden volstaan met een summiere sehets van een
aantal relevante faetoren, zonder dat hiermee ook maar enigszins reeht kan
worden gedaan aan de reehtsstatelijke benadering van de beseherming van
grondrechten.'

Dat grondreehten hoogst relevant zijn voor de beseherming van de
reehtspositie van burgers spreekt vanzelf. Het gaat immers om fundamentele,
aan een menswaardige samenleving ten grondslag liggende, reehten, die
betrekking hebben op essentiele waarden als vrijheid en gelijkheid. Daarom
is het belangrijk om de wijze van beseherming van grondreehten door
reehters te beliehten. Het fundamentele karakter betekent natuurlijk nog
niet dat grondreehten ook kwantitatief en kwalitatief een belangrijk aandeel
hebben in de jurisprudentie. Onderzoek met betrekking tot de Hoge Raad
heeft wei aangetoond dat er in de jaren taehtig sprake is van een stijgende
lijn in de aandaeht voor internationale grondreehten. 2 In de administratieve
reehtspraak doet met name de Afdeling reehtspraak van de Raad van State
niet onder voor de Hoge Raad als het gaat om de groeiende aandaeht die
aan grondreehten wordt gegeven.

Het belang van grondreehten in gedingen voor de reehter neemt dus
toe. Dit belang wordt versterkt door het in toenemende mate als problema-
tiseh ervaren overheidsoptreden in de moderne verzorgingsstaat, in
samenhang met de ontwikkeling in de onderlinge verhoudingen tussen de
overheidsorganen. Het gaat daarbij om de verhouding van de wetgever tot
het bestuur, en de verhouding van de reehter tot bestuur en wetgever. De
aandaeht voor grondreehten in gesehillen tussen overheid en burger is
toegenomen in het kielzog van de evolutie van de positie van de onafhanke-
lijke reehter ten opziehte van de overige organen van de overheid. De
reehter is in de huidige maatsehappelijke verhoudingen in het algemeen
meer geneigd zijn volle gewieht in de sehaal te leggen en de terughou-
dendheid met betrekking tot de beoordeling op reehtmatigheid van over-
heidshandelingen te laten varen. De toetsing van overheidshandelen aan

Over deverschuivingen in het beeld van de rechtsstaat is een omvangrijke literatuurontstaan.
Men zie bijvoorbeeld M.A.P. Bovens e.a. (red.), Rechisstaai en sturing; Zwolle 1987;
J.W.M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989.

2 P. van Dijk, De houding van de Hoge Raad jegens de verdragen inzake de rechten van de
mens, in: De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle 1988, p. 184-188;
de statistische gegevens hebben betrekking op de peri ode 1980-1986, waaruit onder andere
blijkt dat het voomamelijk om burgerlijke en politieke rechten gaat.
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ongeschreven recht, met name de beginselen van behoorlijk bestuur, is hier
de uitdrukking van.

Dat de rechter anders omgaat met overheidshandelingen komt mede
door de wijziging in de betekenis van de formele wet. In het liberale rechts-
staatsmodel had de wet een belangrijke waarborgende functie: ingrepen
in vrijheid en eigendom van burgers konden alleen geschieden door
algemene, voor iedereen gelijke, democratisch gelegitimeerde regels. De
moderne sturende en presterende overheid drijft voor een belangrijk deel
op de initierende en uitvoerende rol van bestuursorganen. Het is in veel
gevallen niet mogelijk om de grote diversiteit in bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers in algemene en gelij ke regels
te vangen die een bepaald geval vrijwel uitputtend regelen. Het accent is
vaak komen te liggen op de 'uitvoering' van de wet in individuele gevallen,
waarbij een aanzienlijke mate van beoordelingsvrijheid kan bestaan. Daarbij
komt dat de noodzakelijke flexibiliteit in besluitvorming en de ondoorzichtig-
heid van de te regelen verhoudingen het voor de formele wetgever moeilijk
maken een meer dan begeleidende taak te hebben via het stellen van
randvoorwaarden en het maken van globale plannen. Het bestuursrecht
wordt dan ook gekenmerkt door vage normen en discretionaire bevoegdhe-
den. Het geschetste beeld geeft enige factoren aan die in de toenemende
bewustwording met betrekking tot grondrechten een rol kunnen spelen,
doordat de legitimiteit van veel overheidshandelingen door die factoren
ondergraven wordt, en er daarom een groter beroep op de rechter wordt
gedaan. Het hanteren van grondrechten, en met name vrijheidsrechten, past,
zeker sinds de diverse mensenrechtenverdragen na de Tweede Wereldoorlog
het belang van grondrechten hebben geaccentueerd, in de weergegeven
ontwikkeling. Aan grondrechten kunnen dikwijls meer waarborgen worden
ontleend voor de individuele rechtspositie dan aan het wettelijk kader.

De ontwikkeling naar een verzorgingsstaat heeft niet alleen het belang
van grondrechten versterkt, maar heeft tevens het functioneren van
grondrechten beinvloed." De uitoefening van grondrechten is gedemocra-
tiseerd, waardoor grondrechten door steeds meer mensen daadwerkelijk
worden gehanteerd. Meer dan vroeger wordt tegenwoordig erkend dat
velerlei maatschappelijke organisaties als schakel tussen individuele mensen
en de overheid mede een taak hebben grondrechten te verwezenli jken, zoals
politieke partijen en onderwijsorganisaties. Verder bevat de Grondwet sinds
1983 een uitgebreide catalogus van sociale grondrechten als bevestiging
van in het kader van de verzorgingsstaat bereikte maatschappelijke

3 Zie Burkens 1989, p. 15-17.
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voorzieningen, en als leidraad voor nog te bereiken voorzieningen. In het
denken over grondrechten wordt ten slotte ook steeds meer aan de klassieke
grondrechten een sociale dimensie meegegeven. Een niet-illusoire
uitoefening van vrijheidsrechten vergt gunstige maatschappelijke omstandig-
heden, wat er toe leidt dat overheidsonthouding op het terrein van de
vrijheidsrechten aangevuld wordt met overheidsbemoeienis. Hiermee wordt
enerzijds de vrijheid serieus genomen, doordat zo opgetreden wordt dat
vrijheid ook werkelijk genoten kan worden. Anderzijds bestaat het niet
geringe gevaar dat dezelfde vrijheid te vergaand wordt ingeperkt door dit
overheidsoptreden."

Deze laatste ontwikkeling geeft aan dat het voor het hanteren van
grondrechten door de rechter van belang kan zijn welke functies aan
grondrechten worden toebedacht. Het is hier niet de plaats om ook maar
enigszins uitvoerig in te gaan op de vele theorieen met betrekking tot de
functie van grondrechten die in de loop der tijd naar voren zijn gebracht.
Hiervoor zij verwezen naar het handboek van Burkens over grondrechten,
die weer verdere literatuurverwijzingen geeft.' Volstaan kan worden met
de constatering dat er op dit gebied geen overeenstemrning bestaat. Dit blijkt
ook uit de pogingen van de regering om het begrip grondrechten te
omschrijven in het kader van de algehele Grondwetsherziening.? Zo niet
expliciet dan wel impliciet spelen rechtstheoretische opvattingen altijd mee
in een bepaalde rechterlijke interpretatie van een grondrechtsnorm. Hoewel
er uiteenlopende benaderingen bestaan, kan gezegd worden dat de klassiek-
liberale opvatting in Nederland nog steeds overheerst, zeker waar het gaat
om de uitingsrechten.' Deze benadering komt erop neer dat een grondrecht
aan individuen gelijkelijk een vrijheidssfeer garandeert waarbinnen de
overheid zich moet onthouden van optreden. Grondrechten zijn primair
vrijheidsrechten tegen de overheid; de macht van de overheid is principieel
beperkt. Hoe de burger van zijn vrijheid gebruik maakt is zijn zaak; hij
mag zelf zijn doelen kiezen, zolang anderen er maar geen schade van
ondervinden. Het moderne grondrechtsdenken nuanceertdeze benaderings-
wijze onder meer als het gaat om de nadruk op het individu, de maatschap-
pelijke voorwaarden voor verwezenlijking van de vrijheid, en de 'sociale'
functie van grondrechten. Hiermee komen andere theoretische invalshoeken
naar voren.

4 Zie Kortmann 1990, p. 353-354.
5 Burkens 1989, p. 27-45.
6 Hierover in kritische zin: Kortmann 1987, p. 41-42.
7 Burkens 1989, p. 45; Koekkoek en Konijnenbelt 1982, p. 5-7; Kortmann 1987, p. 42.
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Als al gesproken kan worden van een modem concept van de grondrech-
ten dan bevat dit concept elementen uit tal van theorieen.! Een grondrecht
is niet alleen een individueel afweerrecht, hoewel dit het uitgangspunt blijft,
maar strekt zich ook uit tot de bescherming van groepen van burgers, en
de verzekering van gelijkheid in behandeling van burgers. Grondrechten
kunnen tevens strekken tot de verwezenlijking van maatschappelijke
toestanden die nodig zijn als voorwaarden voor de realisering van vrijheid
en gelijkheid, en tot overheidsoptreden om grondrechten, inclusief
vrijheidsrechten, te helpen verwerkelijken (bijvoorbeeld financiele steun
aan media). Grondrechten, met name de uitingsrechten, kunnen in het licht
van de participatie in de democratie worden gezien, waarmee het doel dat
een grondrechtsuitoefening beoogt te dienen belangrijk is. Het hangt van
de aard van de rechtsbetrekking waarin een uitingsrecht aan de orde komt
af welke functies relevant zijn. Het is interessant te bezien in hoeverre naast
de klassieke afweerfunctie een sociale dimensie van uitingsrechten in de
jurisprudentie doorschemert via een 'socialiserende' interpretatie. De rechter
kan de sociale functie van uitingsrechten invullen door in een bepaalde casus
een plicht aan te nemen voor een overheidsorgaan om op te treden ter
verwezenlijking van een uitingsrecht. Op het gebied van de massamedia
is dit vraagstuk actueel, waarbij het gaat om de vraag in hoeverre de te
beschermen vrijheid vereist dat de overheid pluriformiteit in uitingen
ondersteunt.? De theoretische vraag naar de omvang van het grondrecht
wordt daarbij ingekleed als een positiefrechtelijke interpretatievraag met
betrekking tot art. 7 Gwen art. 10 EVRM.

1.3 VerticaLe werking van grondrechten

De regels van bestuursrecht vinden hun grondslag in het constitutionele
recht. 10 Dit is enerzijds het geval doordat de bevoegdheid om bestuursrecht
te vormen en de bevoegdheid om bestuursorganen in te stellen en op te
heffen terug te voeren zijn op de in het constitutionele recht neergelegde
competentieverdeling. De Grondwet kent vele bepalingen die relevant zijn
voor het administratieve recht. De meest omvattende bepaling is wei art.

8 Burkens 1989, p. 38.
9 Zie over de spanningen tussen de verschillende componenten van de uitingsvrijbeid in bet

kader van de massamedia: E.M.H. Hirscb Ballin e.a. (red.), Massamedia en staatsrecht,
De staatsrecbte1ijke grondslagen van bet mediarecbt, Zwolle 1989.

10 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Object en metbode van de wetenschap van het staatsrecht en
het bestuursrecht, in: O.W.M. Kamstra e.a. (red.), Nederlandse rechtswetenschap; Zwolle
1988, p. 81-99.
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107, tweede lid, Grondwet, dat de wetgever uitdrukkelijk de opdracht geeft
algemene regels van bestuursrecht vast te stellen. Anderzijds biedt in het
bijzonder hoofdstuk I van de Grondwet aanknopingspunten voor de
gebondenheid van overheidsorganen in hun besluitvorming aan con-
stitutioneel verankerde normen, te weten de grondrechten. De grondslag
in het constitutionele recht brengt dus een bovenschikking van grondwet-
telijke grondrechten ten opzichte van normen van bestuursrecht met zich.
Intemationale grondrechten maken voor zover zij een ieder verbindend zijn,
via de artikelen 93 en 94 Grondwet deel uit van het constitutionele recht.

Grondrechten zijn ten eerste normen die in acht moeten worden genomen
door overheidsorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Daarnaast
zijn het algemeen verbindende voorschriften die de administratieve rechters
ingevolge de diverse procesrechtelijke regelingen via toetsing moeten
handhaven, en op grond waarvan concrete overheidshandelingen vernietigd
kunnen worden (zie verder hoofdstuk 5). Op deze wijze komen grondrechten
in dit onderzoek naar voren.

In dit onderzoek naar de bescherming van grondrechten gaat het primair
om de werking van uitingsrechten in de verhouding tussen overheid en
burger (verticale werking). Blijkens de geschiedenis en de structuur van
de grondrechtsbepalingen (met name de beperkingsmogelijkheden) zijn
klassieke grondrechten bedoeld als rechten ter bescherming van een
vrijheidssfeer tegen de overheid. Een uitdrukkelijke grondwettelijke bepaling
over de gebondenheid van wetgever, bestuur en rechter aan de grondrechten,
zoals in het Duitse Grundgesetz, ontbreekt evenwel. Deze grondwet bepaalt
uitdrukkelijk in artikel 1, derde lid, dat de daarna in het Grundgesetz
opgesomde grondrechten de 'Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung' binden als 'unmittelbar geltendes Recht'. WeI bevat het
Statuut voor het Koninkrijk een bepaling, waaruit valt af te leiden dat de
handhaving van grond- en mensenrechten een primaire taak is van de over-
heidsorganen in de landen van het Koninkrijk (art. 43).

De rechtsbetrekking met de overheid kan algemeen of bijzonder zijn.
In het laatste geval gaat het om 'bijzondere' groepen burgers, zoals
ambtenaren, militairen en gedetineerden. Het begrip overheid moet ruim
worden opgevat, aangezien de hedendaagse overheid zich vaak in
privaatrechtelijke vormen hult in haar betrekkingen met de burger (zie 1.4).
Met het oog op de vergelijking met de burgerlijke rechter is de vraag naar
de gebondenheid van de overheid aan grondrechten in het privaatrecht
interessant. De op zich vanzelfsprekende gebondenheid in het publiekrecht
is in het privaatrecht niet zo vanzelfsprekend. Uit de algehele Grondwetsher-
ziening 1983 vloeit voort dat de overheid in elke rechtsbetrekking waarin
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zij tot de burger kan staan, dus ook als privaatrechtelijk rechtspersoon,
de grondrechten in acht behoort te nemen." De 'verticale werking' wordt
dus conform de Grondwetsgeschiedenis ruim opgevat. Hieraan moet worden
toegevoegd dat dit standpunt wellicht later enigszins is gerelativeerd, zodanig
dat voor de overheid als eigenaresse de grondrechten 'in principe' zouden
gelden. Dit zou kunnen betekenen dat de beperkingsclausules niet in alle
gevallen onverkort behoeven te worden toegepast. 12 Daarentegen komt
Kobussen tot de conclusie dat de overheid in publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke verhoudingen in gelijke mate aan grondrechten gebonden
behoort te zijn; de beperkingsclausules moeten op dezelfde manier worden
toegepast. WeI is er verschil in werking, omdat het aan ongrondrechtelijk
handelen verbonden rechtsgevolg verschilt (zie hierover hoofdstuk 5).13
Ret is uiteindelijk de jurisprudentie die uitkomst moet bieden; in het tweede
deel komt deze mede aan de orde.

Waaruit kan de (juridische) werking van grondrechten bestaan? Ret
is niet genoeg te constateren dat overheidsorganen uit constitutioneel oogpunt
gebonden zijn aan grondrechten, en dat grondrechten mede vorm geven
aan de rechtsbetrekking tussen overheid en burger. De werking kan
betrekking hebben op aanspraken van de burger jegens de overheid, op
de plicht voor de overheid om zich van bepaalde handelingen te onthouden
(bijvoorbeeld wetgeving van een bepaalde inhoud), of op de plicht voor
de overheid een taakstelling inhoud te geven via normstelling.

De 'werking' van een grondrecht in een rechtsbetrekking kan echter
ook in andere zin worden opgevat. Ret gaat daarbij om de mate waarin
het grondrecht als toetsingsnorm door de rechter wordt verwezenlijkt. In
hoeverre biedt een grondrecht blijkens de formulering aanknopingspunten
voor toepassing in een concreet geval? Uit de jurisprudentie blijkt hoe
uitingsrechten 'doorwerken' in concrete gevallen aan de hand van de
interpretatie van het grondrecht en de wijze van toetsing aan dit recht. In
verband met de probleemstelling is van belang dat een onbelemmerde
werking in een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking bemoeilijkt zou kunnen
worden door de door een rechter te respecteren aan overheidsorganen
toekomende beoordelingsvrijheid bij de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden en de toepassing van vage normen.

11 Kamerstukken II 1975-1976, 13872, Dr. 3, p. 15 (Nng, la, Eerste lezing, p. 15).
12 Kamerstukken II 1985-1986, 19247, Dr. 3, p. 21-22; vg\. Kortmann 1990, p. 343. In deze

zin ook A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten voor het privaatrecht, WPNR 5743
(1985), p. 406. De jurisprudentie levert op dit punt een wisselvallig beeld op.

13 M. Kobussen, De vrijheid van de overheid, diss. KUB, Zwolle 1991, p. 174-187.

23



Hoofdstuk 2

1.4 Grondrechtenin Grondwet en verdragen

Op verschillende wijzen kunnen grondrechten in het positieve recht zijn
opgenomen. Er kan een nationaalrechtelijke basis zijn, meestal in de
Grondwet, en de grondslag kan gelegen zijn in het internationale recht,
te weten in verdragen. Beide typen, waarbij een en hetzelfde grondrecht
vaak zowel nationaal als internationaal gewaarborgd kan zijn, komen in
het onderzoek aan de orde. Het belangrijkste verschil tussen nation ale en
internationale grondrechten is het hierboven aangegeven verschil in
herkomst. Voor het verschil is de doorwerking van verdragsnormen in het
nationale recht van belang, waarbij de artikelen 93 en 94 van de Grondwet
centraal staan. De vraag of bepalingen van verdragen en besluiten van
internationale organisaties rechtstreekse werking hebben maakt deel uit van
dit vraagstuk. Deze rechtstreekse werking houdt in dat de rechter zonder
tussenkomst van de nationale wetgever een in een rechtstreeks werkende
bepaling vervat grondrecht kan toepassen in aan hem voorgelegde geschillen.
De vraag of er verschil in de wijze van hand having is met nationale
grondrechten op het punt van de wijze van toetsing maakt deel uit van het
onderzoek."

In het kader van de algehele Grondwetsherziening noemde de regering
als verschil tussen beide categorieen dat internationale grondrechten ruim
geformuleerd zijn met uitvoerige clausuleringen, en nationale grondrechten
daarentegen zowel in de reikwijdte als in de beperkingsmogelijkheden
restrictiever zijn geformuleerd. 15 De regering acht het ook juist dat beide
groepen zelfstandig naast elkaar staan, onder erkenning evenwel van een
voortdurende wissel werking. In de internationale rechtsorde moeten de
grondrechten flexibel zijn in verband met uiteenlopende nationale omstan-
digheden, waarbij de in verdragen gegarandeerde grondrechten in de
toepassing meer concreet gestalte krijgen. Nationale grondrechten zijn echter
toegesneden op een veel meer eenduidige toepassing in een bepaalde
nationale rechtsorde. Het toepassingsgebied kan daarom voor een groot
deel in de omschrijving van het grondrecht worden opgenomen. Zouden
zij op dezelfde wijze als internationale grondrechten geformuleerd worden,
dan zouden zij veel van hun betekenis verliezen.

Voor zover gesproken kan worden van een min of meer zelfstandige
betekenis van internationale grondrechten is deze terug te voeren op een
verschil in context. Dit verschil moet echter niet worden overdreven. Het

14 Zie hierover verder hoofdstuk 5.
15 KamerstukkeoII 1975-1976, 13 872, or. 3, p. 12-13 (Nng, la, Eerste lezing, p. 12-13).
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feit dat in het Nederlandse reeht wat de doorwerking van internationaal
reeht betreft de (beperkt) monistisehe opvatting wordt aangehangen brengt
met zieh dat er sprake is van een reehtsorde. Hierin kunnen reehtsregels
van elkaar versehillen door de positie die zij in de ordening van regels
innemen, en door de mate van 'vaagheid' welke meer of minder ruimte
overlaat voor invulling door bestuursorganen en toetsing door de reehter.
De reehter die in een hem voorgelegd gesehi1 met de toepassing van
grondreehten te maken krijgt, is steeds verplieht die beseherming te bieden
aan grondrechten, nationaal of internationaal van oorsprong, die in casu,
gelet op de omschrijving en op de clausu1ering, reehtens de juiste en meest
omvattende is. Door de vorming vanjurisprudentie kan een internationaal
grondrecht in de loop der tijd, zoals bij nationale grondrechten, een
toenemende graad van verfijning en een op concrete situaties toegespitste
nuancering verkrijgen. Elk grondreeht krijgt pas werke1ijk gestalte als regel
van positief recht door de toepassing in concreto. Er is dan ook een grote
verwevenheid tussen nationale en internationale grondreehten, waarbij de
interpretatie van nationale grondreehten invloed ondergaat van de wijze
van omgaan met internationale grondrechten door internationale (reehterlijke)
instanties." Verder kan via een zo uniform mogelijke toepassing van
internationale grondrechten in aIle verdragsstaten met behu1p van de
reehtspraak van een internationale reehter die met betrekking tot de
interpretatie van deze grondreehten het laatste woord heeft, een bijdrage
worden ge1everd aan het verkleinen van de versehillen tussen de nationa1e
rechtsordes, die oorspronkelijk een aparte p1aats van internationale
grondreehten rechtvaardigden. De positie van het EHRM met betrekking
tot de naleving van het EVRM is heden ten dage het enige voorbeeld
hiervan.

2 Uitingsrechten

Het onderzoek beperkt zich tot een bepaalde groep klassieke grondreehten
of vrijheidsreehten, te weten de uitingsreehten. Het gaat hierbij om de
vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
het petitierecht, het recht van vereniging en het reeht van vergadering en
betoging. In deze paragraaf zal worden aangegeven hoe deze groep
vrijheidsreehten in historiseh en systematiseh opzieht te onderseheiden is
van de overige grondreehten, naast andere mogelijke rubriceringen (§ 2.1-3).

16 Vgl. Burkens 1989. p. 17-19.
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Ten aanzien van het begrip uiting zijn verschillende onderscheidingen van
belang, waarmee de uitingsrechten kunnen worden belicht (§ 2.4). De
categorie van de uitingsrechten wordt nader afgebakend ten opzichte van
andere grondrechten in § 2.5.

2.1 Rubricering van grondrechten

Grondrechten zijn niet limitatief op te sommen, laat staan dat er een
eenduidige indeling in samenhangende groepen bestaat. Op uiteenlopende,
elkaar overlappende wijzen is geprobeerd de afzonderlijke grondrechten
te bundelen tot samenhangende complexen van grondrechten. Voor het
onderscheid in 'kIassieke' en 'sociaIe' grondrechten is de motivering
controversieel. Het gaat hierbij vooraI om het punt van de mate van
rechtswerking in de verhouding overheid-burger. Er zijn uiteenIopende
opvattingen over de relevantie van het onderscheid. Er is een groep auteurs,
bij wie de regering zich in het kader van de Grondwetsherziening heeft
aangesloten, die de onderscheiding relativeert, en daarbij wijst op
gemeenschappelijke grondslagen van aile grondrechten.'? Anderen
daarentegen gaan uit van een wezenIijk verschil in karakter tussen beide
groepen grondrechten."

Met betrekking tot het onderscheid moet worden opgemerkt dat het niet
zinvol is om ofwel de scheidslijn te verabsoluteren op juridisch-dogmatische
gronden, danwel elke atbakening weg te relativeren. Er is in casu sprake
van een verschiI in uitgangspunten bij beide groepen grondrechten. Dit staat
echter aan de verstrengeling van 'kIassieke' en 'sociale' componenten niet
in de weg. Deze vloeit voort uit de betrokkenheid van aile grondrechten
op de menselijke ontpIooiing in haar diverse facetten. Klassieke en sociale
grondrechten hebben gemeenschappelijke wortels in de noties van vrijheid,
gelijkheid, participatie in de publieke zaak en de individuele ontplooiing.
Maar zij werken deze gedachten ieder met een eigen gerichtheid uit, waarbij
hetzij het accent ligt op overheidsonthouding, hetzij op overheidsingrijpen.
KIassieke grondrechten kunnen uiteraard niet los worden gezien van hun
maatschappelijke context. Een loutere garantie van een vrijheid, zonder
dat daar wegens ontoereikende materiele omstandigheden adequaat gebruik
van kan worden gemaakt is zinIoos. Dit kan betekenen dat een vrijheidsrecht
zelf een overheidstaak impliceert met het doel een maatschappelijke basis
voor grondrechtsuitoefening te scheppen.

17 Kamerstukken II 1975-1976, 13 873, nr. 3, p. 4-6 (Nng, la, Eerste lezing, p. 255-257).
18 Vgl. Koekkoek en Konijnenbelt 1982, p. 4 e.v.; Kortmann 1987, p. 40 e.v ..
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De uiteenlopende geriehtheid van klassieke en sociaJe grondreehten kan
als voIgt worden omsehreven. De klassieke grondreehten hebben een in
beginsel negatieve werking voor de overheid: het is de overheidsorganen
verboden om, behoudens uitzonderingen, inbreuk te maken op bepaalde
vrijheden van burgers, welke onthoudingsverpliehting in beginsel in reehte
te handhaven is. Soeiale grondreehten daarentegen hebben een positieve
werking voor de overheid: de overheid is verplieht bepaalde doelen ten
behoeve van de ontplooiing van de mens na te streven op het gebied van
de arbeid, de bestaanszekerheid, het leefmilieu, de volksgezondheid, de
woongelegenheid en de maatsehappelijke en eulturele ontplooiing. De burger
kan pas subjeetieve reehten ontlenen aan regelgeving, waarin door
overheidsoptreden aanspraken van de burger op de door sociale grondreehten
vereiste situatie zijn gerealiseerd. Uit dit, aJs uitgangspunt zinvolle,
onderseheid vloeit voort dat het vooral de klassieke grondreehten zijn die
zieh lenen als toetsingsmaatstaf in gedingen voor de reehter. Ret was,
blijkens de gesehiedenis van de Grondwetsherziening 1983, ook de bedoeling
om in de Grondwet een zoveel mogelijk positiefreehtelijke benadering van
grondreehten neer te leggen, door middel van de formulering van concrete
voor reehtstreekse toepassing vatbare rechten."

Grondreehten omvatten in een gangbare opvatting, in navolging van
de statusleer van Jellinek, afweerreehten (reehten op non-interventie van
overheidswege), interventiereehten (aanspraken op positief overheidsop-
treden: soeiaJe grondreehten) en partieipatiereehten (deelname aan de
wilsvorming van de overheid)." Deze reehtsdogmatisehe opzet is nog
steeds relevant, zonder dat hierbij de door Jellinek gegeven theoretisehe
aehtergrond betreffende het karakter van de verhouding van de burger tot
de staat hoeft te worden overgenomen. De struetuur blijft ook toepasbaar
bij veranderingen in de opvattingen over de inhoud van grondreehten zoals
die in de loop van deze eeuw gestalte hebben gekregen. Een grondrecht
kan dan in meer categorieen vallen, welke dan versehillende aspeeten van
een en hetzelfde grondreeht aangeven. Klassieke grondreehten zijn dan de
afweer- ofvrijheidsreehten en de partieipatiereehten, die alle het reehtssub-
jeet gelijkelijk toekomen. Aan uitingsrechten wordt in deze opzet geen
afzonderlijke aandacht besteed. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid
van godsdienst oflevensovertuigi ng, de reehten tot vereniging, vergaderi ng
en betoging zijn primair afweerrechten, hoewel ook partieiperende en

19 Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 10 (Nng, la, Eerste 1ezing, p. 10).
20 Zie hierover M.C. Burkens en H.P. Vonhogen, Grondrechten a1sbeleidsgrondslagen, in:

J.G. Steenbeek e.a. (red.), Bestuur en norm, bundel opstellen opgedragen aan Prof.rnr.
R. Crince Ie Roy, Deventer 1986, p. 73-88, i.h.b. p. 74 e.v.; ook: Burkens 1989, p. 52-53.
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intervenierende elementen in deze grondrechten gelezen worden. Het
petitierecht is heden ten dage primair een participatierecht.

Donner hanteert wat de grondrechten betreft een verdeling in het recht
op gelijkheid, het recht op politi eke vrijheid, de vrijheid van belijdenis,
het recht op persoonlijke vrijheid, de bescherming van de vermogensrechten,
sociale grondrechten en grondrechten betreffende het onderwijs." Onder
politieke vrijheid vallen het kiesrecht, het recht van petitie, de vrijheid van
meningsuiting en de rechten tot vereniging, vergadering en betoging. De
waarborgen betreffende de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
en de vrijheid van geweten vormen de vrijheid van belijdenis. Met
persoonlijke vrijheid doelt Donner op de bescherrning van de persoonlijke
levenssfeer en de lichamelijke integriteit, de onschendbaarheid van de
woning, het telefoon-, telegraaf- en briefgeheim, en diverse waarborgen
in de sfeer van het strafrecht. Verschillende grondrechten zijn hier
samengenomen als politieke vrijheden vanwege hun betrokkenheid op het
functioneren van het staatkundig bestel. Hiermee blijft het verband tussen
deze uitingsrechten en de belijdenisvrijheid op de achtergrond. Bovendien
is de politieke functie slechts een van de invalshoeken voor de beschouwing
van grondrechten.

Grondrechten kunnen ook worden onderscheiden naar hun wijze van
positivering. De rubricering kan naar materiele onderscheidingskenmerken
verwijzen, zoals bij de klassieke en sociale grondrechten, maar de
formulering van de diverse klassieke grondrechten is niet wezenlijk voor
deze grondrechten. 22 Het gaat bij de klassieke grondrechten om aanspraken
van burgers op overheidsonthouding. De vrijheid van meningsuiting
bijvoorbeeld is in de Grondwet gepositiveerd als een negatief geformuleerd
verlof. Dit had ook explicieter gekund door in de formulering een ieder
een recht toe te kennen. Maar de keuze voor de wijze van waarborgen zoals
in de Grondwet is neergelegd en de daarbij gehanteerde elementen, maakt
voor het rechtskarakter van de vrijheid van meningsuiting geen wezenlijk
verschil uit.

De rubricering van klassieke grondrechten die Hirsch Ballin heeft
gegeven in zijn coreferaat bij de staatsrechtconferentie 1987 geeft in
vergelijking met de vorige indelingen goed aan hoe uitingsrechten als aparte
categorie van andere klassieke grondrechten zijn te onderscheiden." Hij

21 A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, elfde druk, Zwolle 1983, p. 225-
280; zie ook twaalfde druk (p. 260-371).

22 Vgl. M.C. Burkens, Beperking van grondrechten, Deventer, 1971, p. 14-15.
23 E.M.H. Hirsch Ballin, coreferaat bij het preadvies van A.Q.C. Tak voor de Staats recht-

conferentie 1987, in: M.C. Burkens en M.J. Sluijs (red.), De wetgeving ter uitvoering van
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komt tot een verdeling in drie grondrechtencomplexen: de rechten
betreffende vrije deelneming aan het geestelijk en maatschappelijk leven
(artikeIen 4-9 en 23 Gw), de rechten betreffende de persoonlijke levenssfeer
(artikelen 10-13 Gw) en de waarborgen tegen willekeurige ingrepen in
rechten en vrijheden (artikelen 1-3 en 15-18 Gw). De eerste groep bevat
de grondrechten die direct betrokken zijn op het waarborgen van uitingen.
Hirsch Ballin stelt zich hierbij de vraag of de verdeling van de grondrechten-
bescherming over zo vele bepalingen weI zin heeft, dit brengt immers
afbakeningsproblernen met zich. Hij geeft ter illustratie van deze twijfel
als voorbeeld van een het gehele als eerste genoemde complex omvattende
bepaling: 'Niemand heeft wegens de inhoud voorafgaand verlof nodig om,
alleen of gemeenschappelijk, uiting te geven aan zijn opvattingen en
overtuigingen, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet',
aangevuld met een aan doe1criteria gebonden beperkingsc1ausule ten aanzien
van uitingen buiten gebouwen en besloten plaatsen of ddor de omroep. Dit
betekent ruet, zoals Hirsch Ballin ook aangeeft, dat de afzonderlijke
grondrechten eigenlijk overbodig zijn. De onderlinge verscheidenheid in
uitingsvormen, de mate van overheidszorg bij de verwezenlijking van een
grondrecht, en de uiteenlopende behoeften wat de mogelijkheden voor
beperking betreft maken dat van afzonderlijk geformuleerde grondrechten
meer waarborgen uitgaan. De weergegeven proeve van een omschrijving
voor een enkeI uitingsrecht geeft wei aan dat er een belangrijke samenhang
bestaat tussen de grondrechten die in deze studie als uitingsrechten worden
aangeduid, en illustreert dat het zinvol is de uitingsrechten als zodanig te
beschouwen.

2.2 Historische verkenning van de uitingsrechten

Uit de vorige subparagraaf komt naar voren dat het onderscheiden van
uitingsrechten als samenhangend geheel van grondrechten niet gebruikelijk
is. Meestal wordt het waarborgen van een vrijheid, dan wei de politieke
functie die een grondrecht heeft op de voorgrond geplaatst. Van de
verschillende in het onderzoek behandeIde uitingsrechten wordt hier in het
kort de historische ontwikkeling van de wijze van positivering via Grondwet
of verdragen in de Nederlandse rechtsorde aangegeven. De nadruk ligt in
deze subparagraaf op de betekenis van de Grondwetsherziening van 1983.

Voor de historische ontwikkeling is van belang de in § 1.2 aangegeven
ingrijpende verandering van de maatschappelijke context waarin uitings-

Hoofdstuk 1 van de Grondwet, Zwolle 1988, p. 87-88.
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rechten functioneren. Dit heeft geleid tot een nog steeds toenemende
betekenis van de uitingsrechten voor de wetgever, het bestuur en de rechter.
Hierbij moet worden bedacht dat grondrechten slechts een deel van hun
betekenis ontlenen aan de jurisprudentie. Over de uitingsrechten is echter
meer jurisprudentie dan over andere grondrechten. Het gaat er hier aileen
om enige uitgangspunten aan te geven voor de uitgebreide behandeling,
in het tweede dee! van deze studie, van de bescherming van uitingsrechten
in de administratieve rechtspraak. De wijze waarop het vraagstuk van de
beperkingen ten aanzien van uitingsrechten gestalte heeft gekregen wordt
in de volgende paragraaf behandeld.

Na het herwinnen van de onafhankelijkheid na de Franse overheersing
werden de vrijheidsrechten, waaronder de uitingsrechten, in de Grondwet
neergelegd in de periode 1814-1848. De Grondwet van 1814 kende aIs
uitingsrecht aileen nog bepaalde aspecten van de godsdienstvrijheid." Dit
grondrecht werd in 1815, toen een nieuwe Grondwet tot stand moest komen
vanwege de vereniging met Belgie, aangevuld met het recht van petitie"
en de vrijheid van drukpers." De enkele grondrechten die in 1815 werden
opgenomen waren verspreid over de gehele Grondwet: de drukpersvrijheid
in het hoofdstuk over onderwijs en armbestuur, en het petitierecht in het
hoofdstuk over de provinciaIe staten." Dit tekent het verminderde belang
dat men in die tijd aan vrijheidsrechten toekende, in tegenstelling tot de
aandacht voor grondrechten in preconstitutionele verklaringen en grondwet-
ten uit de peri ode 1795-18l3. De grondwetscommissie nam wei een
positieve principiele opstelling in ten aanzien van de vrijheid van drukpers
als middel om de overheid in vrijheid te kunnen kritiseren. 28 De herziening
van de Grondwet in 1848 bracht de rechten tot vereniging en vergadering,
en bovendien de nodige wijzigingen in de vrijheid van meningsuiting en
de vrijheid van godsdienst. De drukpersvrijheid kreeg in dat jaar de vorm
die nog voortleeft in het huidige eerste lid van art. 7 Grondwet. De
drukpersvrijheid werd vooral gewaarborgd door een censuurverbod;
geschrapt werd de in 1815 opgenomen zinsnede dat deze vrijheid 'een
doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van veriichting'
is. Overigens werd in 1848 geen inhoudelijke wijziging van dit grondrecht

24 Over de geschiedenis van de grondwettelijke verhouding tussen kerk en staat zeer uitgebreid:
Den Dekker-van Bijsterveld 1988.

25 Zie voor het petitierecht in historisch perspectief: Talsma 1989.
26 1.M. de Meij, Overheid en uuingsvrijheid, 's-Gravenhage 1982, p. 12-15, geeft enige

hoofdlijnen van de ontwikkeling van de uitingsvrijheid in Nederland sinds 1814.
27 Talsma 1989, p. 24.
28 1.M. de Meij, a.w., p. 12.
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beoogd, alleen een vereenvoudiging." Het vergaderrecht werd door de
staatscommissie die de herziening voorbereidde gezien als een uitvloeisel
van het recht van vereniging.'? De grondwettelijke bepalingen met
betrekking tot de godsdienst van 1814 ondergingen veranderingen in 1815
en 1848, waarbij verschuivingen optraden in de omschrijving van het object
van de garantie van de vrijheid. De individuele belijdenisvrijheid is als
zodanig in 1815 in de Grondwet opgenomen, nadat in 1814 de gelijke
toegang tot burgerlijke voorrechten en de openbare dienst al was verzekerd
aan belijders van de bestaande godsdiensten."

Het is niet nodig om de wording van de diverse artikelen hier gedetail-
leerd te bespreken; dit is op andere plaatsen reeds geschied." Het gaat
bovendien in dit onderzoek om de administratieve rechtspraak die in de
twintigste eeuw tot ontwikkeling kwam. Na 1848 deden zich op het gebied
van de uitingsrechten in de Grondwet geen veranderingen voor tot 1983,
behoudens ten aanzien van de godsdienstvrijheid in 1972 (deconstitutio-
nalisering van de financiele verhouding tussen staat en kerkgenootschappen).
Het onveranderd blijven van de Grondwet op hoofdlijnen betekende niet
een stilstand in de constitutionele ontwikkelingen betreffende de grondrech-
ten. Met de transformatie van de samenieving in een door grootschalige
industrialisatie gekenmerkte piuri forme en ondoorzichtige maatschappij
veranderde ook het karakter van de grondrechten. In samenhang hiermee
kwam een internationalisering van de samenieving op gang, die na de
Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de grondrechten in een stroom-
versnelling kwam.

Deze ontwikkelingen hadden voor de plaats van grondrechten in het
Nederlandse positieve recht verschillende gevolgen. Allereerst de door-
werking van rechtstreeks werkende bepalingen van diverse verdragen
betreffende grondrechten. De toegenomen betekenis van grondrechten werd
omgezet in een systeem van intemationale bescherming van de mensenrech-
ten. Hiermee werd beoogd een extra waarborg te bieden naast de vaak
falende bescherming van grondrechten op nationaal niveau (als reactie op
de Tweede Wereldoorlog). Het EVRM en het IVBP bevatten rechtstreeks
werkende bepalingen waarin uitingsrechten worden beschermd, respectieve-
lijk op Europees en op mondiaal niveau. Deze wijken van de grondwettelijke

29 I.M. de Meij, a.w., p. 13.
30 Schilder 1989, p. 7-24; F.R. van der Burg, Ret recht tot vergadering en betoging, in: A.K.

Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1van de herziene Grondwet,
Nijmegen 1982, p. 210.

31 Den Dekker-van Bijsterve1d 1988, p. 44-47.
32 Zie de in de vorige noten genoemde werken.
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grondrechten af in strekking en beperking (zie § 2.3). Deze internationale
aandacht voor de grondrechtenbescherming heeft weer mede de constitutio-
nele ontwikkelingen betreffende grondrechten in Nederland beinvloed.

In het EVRM en het IVBP zijn de uitingsrechten in een andere volgorde,
een andere formulering, en in een andere onderlinge samenhang dan in
de Grondwet neergelegd. Ook de wijze van beperken verschilt (zie § 4).
Het recht van petitie dat al sinds 1814 van het Nederlandse constitutionele
recht deel uitmaakt, kent geen equivalent in beide mensenrechtenverdragen.
Wei is er sprake van verwantschap met het individuele klachtrecht dat
ingevolge art. 25 EVRM en art. 1 Facultatief Protocol bij het IVBP door
de lidstaten erkend kan zijn. De bescherming van de vrijheid van meningsui-
ting in de Nederlandse rechtsorde onderging een principiele uitbreiding
door art. 10 van het in 1950 tot stand gekomen EVRM, doordat dit artikel
zich niet tot de drukpers beperkt. Een soortgelijke ruime omschrijving bevat
art. 19 van het IVBP dat in 1966 in het kader van de VN gesloten werd.
Deze rechtstreeks werkende bepalingen werden voorafgegaan door art. 19
UVRM dat, niet bindend, de omschrijving van de uitingsvrijheid geeft
waarop de verdragen voortbouwen. In het EVRM en het IVBP wordt de
vrijheid van meningsuiting veel positiever en breder benaderd dan in de
Grondwet. Er is sprake van een in principe ruim bemeten recht, terwijl
de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zich heeft ontwikkeld uit
een censuurverbod. Voor de totstandkoming van de bepalingen betreffende
de godsdienstvrijheid in het EVRM en het IVBP geldt een soortgelijke
ontwikkeling. Alleen besteedde de Grondwet tot 1983 veel meer aandacht
aan dit grondrecht dan aan de vrijheid van meningsuiting. De Grondwet
van 1972 behandelde in de artikelen 181-187 uiteenlopende facetten van
de verhouding van kerk en staat, tegenover een artikel voor de vrijheid
van drukpers. Dit duidt erop dat de godsdienstige aangelegenheden in relatie
tot de staat vee I gevoeliger en complexer waren in de tijd dat de uitings-
rechten in de Grondwet werden neergelegd dan zaken van meningsuiting.
Het recht van betoging is noch in het IVBP noch in het EVRM zelfstandig
als grondrecht opgenomen.

De algehele Grondwetsherziening van 1983 stond voor een belangrijk
deel in het teken van de betekenis die grondrechten voor de gehele
rechtsorde behoren te hebben, als gevolg van de boven aangehaalde
theoretische en maatschappelijke ontwikkeling. Deze betekenis komt tot
uitdrukking in I. het benadrukken van gelijke behandeling en non-
discriminatie, 2. de principiele gelijkstelling uit hoofde van het gelijkheids-
beginseI van godsdienst en Ievensovertuiging, 3. nieuwe bepalingen in
verband met de maatschappelijke en technische ontwikkelingen zoals met
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betrekking tot radio en televisie en de persoonlijke levenssfeer, 4. de
opneming van sociale grondrechten en 5. een socialiserende benadering
van grondrechten met aandacht voor infrastructurele aspecten. 33 Dit leidde
tot een samenvoeging van grondrechten in het nieuwe eerste hoofdstuk,
waarbij de klassieke grondrechten werden uitgebreid en opnieuw geformu-
leerd, en diverse sociale grondrechten werden toegevoegd. Hierbij
ondergingen ook de uitingsrechten belangrijke veranderingen. De problema-
tiek van de beperkingen in relatie tot deze grondwetsherziening komt in
de volgende paragraaf aan de orde.

In art. 7 werd de reikwijdte van de vrijheid van drukpers opgerekt tot
vrijheid van uiting van meningen via alle media. In het eerste lid werd
echter de bestaande formulering, waarbij alleen de uitingen via de drukpers
werden beschermd, onaangetast gelaten. Het was de uitdrukkelijke bedoeling
van de grondwetgever de jurisprudentie die zich op dit gebied had gevormd
te respecteren. Het tweede lid geeft bijzondere aandacht aan de radio en
televisie als uitingsvormen, terwijl het derde lid bescherming biedt aan de
uitingen die niet via de drukpers, radio of televisie lopeno Handelsreclame
is uitgesloten van de gegarandeerde vrijheden (vierde lid). De vrijheid van
godsdienst werd uitgebreid met een gelijke staatsrechtelijke bescherming
van levensovertuigingen, waarbij de versnippering van deze materie over
een zestal artikelen werd beeindigd door de gehele bescherming in een enkel
artikel te concentreren (art. 6). Zowel de individuele, als de gemeen-
schappelijke godsdienstvrijheid, en de vrijheid van kerkelijke organisatie,
benevens de financiele verhouding tussen kerken en de staat, kunnen op
dit artikel worden teruggevoerd." In artikel 6 wordt een onderscheid
gemaakt tussen de uitoefening binnen en buiten gebouwen en besloten
plaatsen. Dit is van belang in verband met de beperkingsmogelijkheden.

Het recht van petitie werd in redactioneel opzicht uitgekleed, maar bleef
in essentie onaangetast. Het houdt in het recht van een ieder om schriftelijk
verzoekschriften bij het bevoegde gezag in te dienen. Onder dit indienen
moet mede worden begrepen het in ontvangst nemen en kennis nemen van
een verzoekschrift door een overheidsorgaan. Een antwoordplicht bestaat
niet. Ben wettelijke regeling van de behandeling en de beantwoording van
verzoekschriften werd door de regering afgewezen, omdat dit de mogelijke
ontwikkeling van het petitierecht in de administratieve rechtspraak via de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou kunnen doorkruisen.

33 Burkens 1989, p. 23-25.
34 Zie voor deze verdeling in te onderscheiden aspecten van de verhouding tussen kerk en staat:

Den Dekker-van Bijsterveld 1988.
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V66r 1983 bevatte de Grondwet het recht tot vereniging en het recht
tot vergadering in een bepaling. Sinds 1983 zijn zij gescheiden, waarbij
het vergaderrecht werd gekoppeld aan het recht tot betoging. De zelfstandige
positie van het betogingsrecht als grondrecht, volgens de memorie van
toelichting een 'uitings- en participatievorrn', is ook een nieuw element
in de Grondwet. 35 De reden om dit grondrecht in de Grondwet op te nernen
zou gelegen zijn in de plaats die deze uitingsvorm zich in de samenleving
heeft verworven, vooral ten behoeve van hen die geen gebruik kunnen
maken van de drukpers of andere communicatiernedia." De scheiding
van de rechten van vereniging en van vergadering werd gemotiveerd door
er op te wijzen dat vergaderingen (en betogingen) een daadwerkelijk
samenkomen in groepsverband impliceren, wat een andere uiterlijke
vormgeving meebrengt. Het recht van vereniging biedt alleen een - statisch -
kader waarbinnen mensen kunnen samenkornen, en kent derhalve een
eigensoortige problematiek." Zowel het recht van vereniging als dat van
vergadering komt aan een ieder toe, de beperking tot ingezetenen is
vervallen.

De veranderingen die in 1983 hun beslag kregen met betrekking tot
de uitingsrechten zijn door de grondwetgever slechts gedeeltelijk als vernieu-
wend bedoeld. In het algemeen werd geen verbreking van de continuiteit
beoogd. Op onderdelen zijn de verschillende uitingsrechten aangevuld. De
wijze waarop de Grondwet nu invulling geeft aan de godsdienstvrijheid
kan gevolgen hebben voor de verhouding tussen kerk en staat, en daarmee
voor de benadering van dit grondrecht door de adrninistratieve rechter."
De vrijheid van drukpers werd als vrijheid van meningsuiting beter toegerust
voor deze modeme tijden, waarbij technologische ontwikkelingen betreffende
de media de interpretatie voor een belangrijk deel zullen bepalen. Van veel
groter belang voor de toekomst van de uitingsrechten is waarschijnlijk de
hantering van de intemationale grondrechten. De jurisprudentie van vooraJ
het Hof te Straatsburg kan hier op vele punten richtinggevend zijn.

35 Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 39 (Nng, la, Eerste lezing, p. 39).
36 KamerstuklcenII 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 39 (Nng, Ia, Eerste lezing, p. 39).
37 KamerstukkenII 1975-1976, 13 872, or. 3, p. 38 (Nng, la, Eerste lezing, p. 38).
38 Den Dekker-van Bijsterveld 1988.
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2.3 Systematische verkenning van de uitingsrechten

Nu volgt een systematische verkenning van die grondrechten die als
uitingsrechten te karakteriseren zijn, en dientengevolge een bepaalde
samenhang vertonen.39 Hierbij moet worden bedacht dat, zoals uit de
vorige subparagraafblijkt, de historische ontwikkeling van de uitingsrechten,
wat hun volgorde en wijze van positivering betreft, uiteraard niet volgens
een plan verlopen is.

De tekst van de bepalingen in de mensenrechtenverdragen levert een
aantal vindplaatsen op van de term 'uiting'. In art. 10 EVRM en art. 19 IVBP
(Nederlandse vertaling) wordt gesproken van het 'recht van vrijheid van
meningsuiting'. Daarnaast gaat art. 18 IVBP in het eerste en het derde lid
over de vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging 'tot uiting
te brengen'. Tijdens de totstandkoming van de Grondwetsherziening van
1983 sprak de regering in de memorie van toelichting op wetsontwerp 13872
over de 'uitingsmogelijkheden' van elk individu als een door grondrechten
te beschermen facet van diens persoonlijk leven"? In de literatuur worden
op diverse plaatsen de begrippen 'uiting', 'uitingsrecht' of' uitingsvri jheid'
gebruikt in verband met de grondrechten. Konijnenbelt noemt vier
uitingsrechten: belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, drukpersvrij-
heid, andere vormen van meningsuiting, en vergadering en betoging."
Daarnaast is de term opgenomen in de formule 'vrijheid van meningsuiting' ,
welke vrijheid ook weI wordt aangeduid als uitingsvrijheid.?

In deze studie worden bepaalde grondrechten als grondrechten
betreffende de waarborging van uitingen opgevat. Deze uitingsrechten maken
deel uit van de klassieke grondrechten. Uitingsrechten zijn grondrechten
die primair de bescherming beogen van de communicatie die uitgaat van
burgers en groepen van burgers. Zij zien op het uiten van gedachten,
opvattingen, overtuigingen, en ook -in beginsel- van feitelijke mededelingen,
en op de afbakening van een van overheidsingrijpen gevrijwaarde sfeer
waarin uitingen kunnen plaatsvinden. In hoeverre de uitingsrechten ook
positief overheidsoptreden ter verwezenlijking van deze grondrechten met
zich brengen hangt af van de invalshoek voor de functie van grondrechten

39 Aangezien de vrijheid te uiten betekenisloos is zonder de vrijheid te ontvangen spreken
sommigen liever van 'communicatievrijheid' om alle fasen in het communicatieproces te
omvatten: Kistenkas 1989, p. I; G.A.I. Schuijt, Werkers van het woord, diss. RUL, Deventer
1987, p. 33-60. In deze studie wordt uitgegaan van de traditionele terminologie.

40 Karnerstukken II 1975-1976, 13 872, or. 3, p. 10 (Nng, la, Eerste lezing, p. 10).
41 Koekkoek en Konijnenbelt 1982, p. 30.
42 Vgl. De Meij 1989.
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die men kiest. Het gevaar van overheidsoptreden 'in dienst' van klassieke
grondrechten is, dat de gewaarborgde vrijheid door het scheppen van
voorwaarden zodanig nader wordt gestructureerd dat er sprake is van te
vergaande beperkingen. Dit is bovendien zo, omdat de huidige complexe
maatschappij het moeilijk maakt om de precieze reikwijdte en doorwerking
van grondrechten in abstracto vast te stellen. Om deze reden moet
terughoudendheid worden betracht met het optreden van overheidsorganen
in dezen.

Als voorwaarde voor hun goed functioneren omvatten de uitingsrechten
ook de vrijheid een 'gedachte of gevoelen' oflevensbeschouwing te vormen
en te 'koesteren'. Voor de vrije communicatie tussen burgers en tussen
burgers en de overheid is het noodzakelijk dat men ook het recht heeft om
kennis te nemen van meningen van anderen, en van informatie in de brede
zin van het woord. Het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting in
het IVBP en het EVRM omvat daarom expliciet, naast het recht om door
te geven, mede de vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen. Art.
7 Gw omvat impliciet mede de vrijheid inlichtingen te garen, te ontvangen
en door te geven." In het kader van de algehele grondwetsherziening van
1983 is een 'recht op informatie' uitdrukkelijk buiten art. 7 Gw gehou-
den." Alleen in de vorm van een grondwettelijke opdracht aan de overheid
om bij de uitvoering van haar taak openbaarheid te betrachten volgens regels
bij de wet te stellen (art. 110 Gw), en de uitwerking hiervan onder meer
in de Wet openbaarheid van bestuur, is iets van deze gedachte terug te
vinden. Deze wet bepaalt in hoeverre een burger recht kan doen gelden
op informatie van overheidsorganen, doordat op een overheidsorgaan in
de in deze wet aangegeven gevallen een verplichting tot informatieverstrek-
king rust.

Tussen het ontvangen van uitingen en het zelf uiten zit als schakel het
in het IVBP (art. 19) en het EVRM (art. 10) gegarandeerde recht een
mening te 'koesteren'. Daarnaast moet worden genoemd de bescherrning
van de vrijheid van denken (gedachte), geweten en godsdienst, naast de
uitingen van godsdienst of overtuiging, in art. 18 IVBP en art. 9 EVRM.
Het IVBP omvat mede de vrijheid een zeIf gekozen godsdienst of
levensovertuiging te hebben of te aanvaarden, en het EVRM de vrijheid
om van godsdienst of overtuiging te veranderen. De gewetensvrijheid is
niet in de Grondwet opgenomen vanwege de noodzaak om dan mede een

43 Kamerstukkenn 1981-1982, 16905-16938, or. 5, p. 13-15.
44 Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, Van drukpersvrijheid tot informatievrijheid, in: A.K. Koekkoek

e.a. (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, N ijmegen
1982, m.n, p. 188-189.
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vergaande (inclusief delegatiemogelijkheid ten behoeve van Iagere wetgevers)
en daardoor het grondrecht in feite ontkrachtende beperkingsclausule op
te moeten nemen. Ben in algemene zin geformuleerde gewetensvrijheid
kan namelijk onoverzienbare gevolgen hebben voor de verbindendheid van
alle soorten regelingen. 45

De vrijheid van meningsuiting en de belijdenisvrijheid staan als 'kern-
rechten' centraal. Dit betekent dat het uiten op twee te onderscheiden peilers
rust: het uiten van een opvatting, en het uiten van een godsdienst of
levensovertuiging. Het belangrijkste afbakeningsprobleem betreft dan ook
de verhouding van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gods-
dienst of levensovertuiging tot elkaar. In het Nederlandse positieve recht
is sprake van twee zelfstandige grondrechten met elk een verschillende
grondslag. Het bereik van beide grondrechten kan elkaar echter overlappen.
Op zich is een uiting van een godsdienstige overtuiging, afhankelijk van
de gekozen uitingsvorm, te vatten onder een van de leden van art. 7. Het
openbaren van gedachten of gevoelens kan ook een levensbeschouwelijke
achtergrond hebben. In het Nederlandse recht komt echter aan het hebben
van en het leven naar, kortom het belijden van, een godsdienst (of, sinds
1983, een levensovertuiging) een bijzondere plaats toe, gelet op de historisch
gegroeide positie van de godsdienstvrijheid als zodanig. Anders dan de
Staatscomrnissie Cals-Donner ging de grondwetgever bij de herziening ervan
uit dat meningsuitingen en godsdienstige uitingen principieel van elkaar
zijn te onderscheiden." De godsdienstvrijheid onderging in 1983 weI een
uitbreiding. Gelijke bescherming wordt toegekend aan het belijden van
levensovertuigingen. Met godsdienst en levensovertuiging wordt gedoeld
op de samenhangende levensbeschouwing die aan menselijk handelen ten
grondslag ligt, en voortkomt uit diepste overtuigingen die mensen koesteren
ten aanzien van de zingeving van het menselijk bestaan.

De overige rechten die hier tot de uitingsrechten worden gerekend
(petitierecht, recht tot vereniging en recht tot vergadering en betoging)
bieden de middelen om de geopenbaarde meningen uit te dragen. Het gaat
om het kader waarbinnen de vrijheid van meningsuiting tot zijn recht kan
komen. Dit kan ook worden gezien als vorm tegenover inhoud: petities
enerzijds, en verenigingen, vergaderingen en betogingen anderzijds, zijn
als bijzondere uitingsvormen te zien. Andere uitingsvormen liggen besloten

45 Vermeulen 1989, m.n. p. 149-157; A.Ch.M. Rijnen, Niet in de nieuwe Grondwet opgenomen
grondrechten, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1
van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, p. 520-523.

46 Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 29, nr. 4, p. 88 (Nng, la, Eerste lezing,
p. 29,89).
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in de grondrechten op vrije meningsuiting en vrijheid van belijdenis zelf.
De belijdenisvrijheid is hierbij omvattender dan de vrijheid van meningsui-
ting, in die zin dat de uitingsvormen in beginsel ook worden beschermd
door de omschrijving van dit grondrecht zelf. Onder het begrip 'belijden'
valt ook het zich naar een belijdenis gedragen," terwijl daarnaast het
EVRM en het IVBP bij de godsdienstvrijheid expliciet melding maken van
uitingsvormen. De rechten van petitie, vergadering en betoging vervullen
hun functie dus primair ten behoeve van de vrijheid van meningsuiting.
Toch hebben al deze uitingsrechten zelfstandige betekenis, doordat zij gelet
op de uiteenlopende facetten waarin de uitingsvrijheid tot uitdrukking komt,
de nodige differentiatie aanbrengen. Het recht van vereniging komt een
zelfstandiger plaats toe, aangezien het een kader biedt voor uiteenlopende
activiteiten ook die welke niet direct in verband met de uitingsvrijheid
kunnen worden gezien, zoals sportbeoefening. Het petitierecht is hierbij
het minst op zichzelf staande grondrecht; het is het duidelijkst een middel
ten behoeve van andere rechten. Overheidsorganen zijn niet op grond van
de vrijheid van meningsuiting verplicht om van uitingen kennis te nemen.
In zoverre reikt het petitierecht verder dan de vrijheid van meningsuiting,
en bezit het een zekere zelfstandigheid. Een verder verschil in karakter
ligt in de directe betrokkenheid op de overheid. Het petitierecht is gericht
op communicatie met de overheid, en heeft geen functie buiten de
betrekkingen tussen overheidsorgaan en burger. Dit is anders in geval van
bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, waarbij het vrije uiten,
beschermd tegen overheidsingrijpen, niet tot de overheid gericht behoeft
te zijn, maar ook tussen burgers kan plaatsvinden. Het petitierecht heeft
aIleen verticale werking in de hier bedoelde bijzondere betekenis.
Horizontale werking in de zin van het recht voor een burger een andere
burger een verzoek te mogen doen, dat dan ingevolge het petitierecht moet
worden ontvangen en behandeld, is niet wei denkbaar in de Nederlandse
rechtsorde."

De onderlinge afbakening van de uitingsrechten en de verschillen tussen
de nationale en de internationale variant van een en hetzelfde uitingsrecht
zijn relevant voor de rechtsbescherming in verband met de uiteenlopende
beperkingsmogelijkheden. Als er sprake is van een samenloop van
grondrechtsbepalingen, moet de rechter voorrang geven aan het in een
concreet geval de meeste bescherming biedende grondrecht, aangezien de

47 Kamerstukken n 1975-1976, 13 872, or. 3, p. 29 (Nng, la, Eerste lezing, p. 29).
48 Vgl. H. van Maarseveen, Petitierecht, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten,

commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982, p. 146-147.

38



Uitingsrechten in het bestuursrecht

strekking van de grondrechten is het optimaliseren van de rechtsbescher-
ming.:" Hierbij wordt aangesloten bij de strekking van art. 60 EVRM
en art. 5, tweede lid, IVBP. Grondrechtenmaximalisatie laat niet toe dat
de lex specialis-regel wordt toegepast. Wei blijft de vraag open welk
grondrecht de meeste bescherming biedt; een kwestie van interpretatie van
de reikwijdte en van de beperkingsclausule. Zo dit niet op voorhand
duidelijk is, is het probleem in feite verschoven.

De uitingsrechten moeten zodanig flexibel zijn, dat de veelvormigheid
van uitingen tot zijn recht kan komen. Het kan bij de vrijheid van menings-
uiting onder meer gaan om drukpers, radio en televisie, film, toneel,
expositie, concert, ballet, cabaret of chansons." De belijdenisvrijheid ziet
bijvoorbeeld op uitingen als een kerkdienst, een processie, het onderwijzen
van een geloof en het aanstellen van religieuze ambtsdragers. Art. 18 IVBP
en art. 9 EVRM zijn het meest expliciet over de uitingsvormen waarmee
het belijden gepaard kan gaan. Genoemd worden de eredienst, het
onderwijzen ervan, de praktische toepassing ervan, en het onderhouden
van de geboden en voorschriften. In de bepaling van de omvang van de
gedragingen van burgers die als in principe te beschermen uiting gelden
ligt een belangrijke taak voor de rechter. In verband daarmee zijn aan het
begrip uiting een aantal algemene aspecten te onderscheiden, waaraan in
de volgende subparagraaf aandacht wordt besteed.

2.4 Uiting als kembegrip

De uitingsrechten kunnen nader worden belicht door enige aspecten van
het begrip uiting te onderzoeken. Hierbij wordt ingegaan op dit begrip als
zodanig (A), en zal worden onderscheiden naar openbare en niet-openbare
uitingen (B), naar individuele en collectieve uitingen (C), en naar het
'zenden' en het 'ontvangen' van een uiting (D).

A. In verband met het begrip uiting moet allereerst worden onderscheiden
naar innerlijke en uiterlijke aspecten van meningen en van het belijden van
een godsdienst of levensovertuiging. Zolang een persoon zijn gedachten
of overtuigingen voor zich houdt, is er uiteraard geen sprake van een uiting.

49 A.K. Koekkoek, De onderlinge verhouding van grondrechten, Enschede 1985, p. 23-30;
B.P. Vermeulen, commentaar op art. 6 Gw, in: P.W.C. Akkermans (red.), De Grondwet,
Een artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1987, p. 1l7-118; Vermeulen 1989, p. 149, 183;
Burkens 1989, p. 155-157.

50 Kamerstukken n 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 34-35, nr. 4, p. 90 (Nng, la, Eerste lezing,
p. 34-35, 91).
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Dit is pas zo als een persoon met zijn mening of levensbeschouwing naar
buiten treedt, en daardoor in communicatie met anderen kan geraken. Dit
wil niet zeggen dat de innerlijke zijde irrelevant is voor de uitingsrechten;
dit blijkt vooral uit het vraagstuk van de gewetensvrijheid dat in hoofdstuk
7 aan de orde komt. Uit de verdragsrechtelijk gewaarborgde uitingsrechten
blijkt duidelijk dat als noodzakelijke voorwaarde voor het uiten ook
bescherming moet worden verleend aan de vrijheid van gedachte (denken),
geweten en godsdienst (de eerste zin van de artikelen 18 IVBP en 9 EVRM),
en aan het recht zonder inmenging een mening te koesteren (art. 19, eerste
lid, IVBP). Maar pas door het uiten worden de achterliggende gedachten,
van welke aard dan ook, openbaar.

Ret begrip uiting heeft in het norm ale spraakgebruik tenminste twee
betekenissen: 1. het proces of de handeling van het uiten (het in woorden
of houding tot uitdrukking brengen van bijvoorbeeld gedachten of
gevoelens), en 2. het resultaat van dit uiten, datgene wat men uit, de
inhoudelijke boodschap." De vraag is welke uitingen in een juridisch
spraakgebruik door grondrechten worden beschermd. Gaat het alleen om
beredeneerde, op deelname aan een rationele discussie gerichte, uitlatingen,
of vallen allerlei uitingen als resultaat van een, niet overwogen, gemoedsbe-
weging er ook onder? De precieze afbakening van de beschermde kring
van uitingen is grotendeels een zaak van de rechter. De grondrechtelijke
relevantie van een uiting dient naar objectieve maatstaven te worden bepaald
door de context waarin de uiting heeft plaatsgevonden. Niet op voorhand
moeten bepaalde uitingen worden uitgesloten. Dit kan al te gauw leiden
tot een vanuit een subjectieve beleving inkleuren en daarmee te vergaand
beperken van de bescherming die uitingsrechten kunnen bieden.

De Meij, en in zijn voetspoor Boon, wil beschermwaardige uitingen
beperkt zien tot specifiek op communicatie gerichte handelingen, die als
zodanig voor het publiek herkenbaar zijn." Immers, het gevaar dreigt
dat de reikwijdte van de uitingsrechten zo groot wordt dat de bescherming
afneemt. Ret is daarom niet onredelijk om een dergelijke beperking van
de kring van beschermde uitingen aan te leggen. Ret afbakeningsprobleem
wordt hiermee echter niet opgeheven, maar verplaatst. Wanneer is namelijk
een handeling specifiek op communicatie gericht? Een niet te overzien
terrein van handelingen kan in beginsel het oogmerk van communicatie

51 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene, druk, Utrecht/Ant-
werpen 1984.

52 PJ. Boon, Zonder voorafgaand verlof, 4e druk, Nijmegen 1988, p. 6; I.M. de Meij, Overheid
en uitingsvrijheid, 's-Gravenhage 1982, p. 52.

40



Uitingsrechten in het bestuursrecht

hebben, kan als middel wordengebruikt om iets te uiten. Ret is nietdoenlijk
in abstracto een afbakening te maken. Ret probleem wordt niet minder als
het tweede deel van de omschrijving erbij betrokken wordt, te weten de
herkenbaarheid voor het publiek. De bedoeling hiervan is natuurlijk om
de objectiviteit van het criterium te vergroten. Maar het is de vraag of dit
het geval is. Welk publiek heeft men hier op het oog in de vaak vrij
heterogene samenieving? Ret komt erop neer dat als communicatiegerichte
uitingen worden beschermd die uitingen die als beschermenswaard worden
gezien op een bepaalde tijd en plaats. Hiermee wordt inhoudelijk nog niet
veel gezegd. WeI kan de communicatiegerichtheid een nuttige leidraad voor
de rechter zijn, wanneer hij wordt geconfronteerd met een beroep op de
uitingsvrijheid in een controversieel geval. Uitingen kunnen alleen
beschermd worden als er objectieve criteria zijn voor de afbakening van
de reikwijdte van de diverse uitingsrechten. Elk uitingsrecht behoeft een
min of meer begrensd handelingskader, S3

B. De positie van niet-openbare handelingen in verb and met de uitingsvrij-
heid, en daarmee het onderscheid tussen openbare en niet-openbare uitingen
is van belang in verb and met de opvatting van De Meij. De Meij betoogt
dat ook als eis voor een te beschermen uiting moet gelden dat het om
openbare communicatie moet gaan. S4 Met openbaar bedoelt hij de
gerichtheid van de boodschap aan een in theorie onbeperkt aantal personen.
De communicatie tussen twee elkaar bekende personen wordt zijns inziens
door een geheel ander rechtsregime beheerst. Op zich is het juist om te
stellen dat uitingsrechten in eerste instantie betrekking hebben op openbare
uitingen, maar daarnaast zijn voor de uitingsrechten ook de niet-openbare
uitingen van belang.

Een rechtens relevante uiting is altijd kenbaar voor anderen, doch wordt
niet altijd ook gekend. De uiting is openbaar als een in beginsel onbepaald
aantal mensen ervan kennis kan nemen. Daarnaast is er de in besiotenheid
gedane uiting, voor een beperkte groep mensen als gevolg van restricties-
op de toegankelijkheid. Verder zijn er de uitingen die niemand bereiken,
bijvoorbeeld uitroepen van een schipbreukeling op een verder onbewoond
eiland. WeI is het hierbij op zich mogelijk dat anderen van de uiting kennis
nemen. Ret onderscheiden tussen openbare en niet-openbare uitingen kan
problematisch zijn. De termen openbaar of niet-openbaar verwijzen dan
naar het al dan niet in principe voor iedereen kenbaar zijn van uitingen,

53 Vgl. Vermeulen 1989, p. 193.
54 I.M. de Meij, a.w., p. 52.
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gelet op de plaats van uiting en de wijze van uiten. Het hangt van de
omstandigheden af in hoeverre ook aan de communicatie tussen twee elkaar
bekende personen een aspect van openbaarheid kleeft; dit is niet a priori
uitgesloten. Het begrip openbaarheid ziet in ieder geval op plaatsen die
in principe toegankelijk zijn voor iedereen. Moeilijker ligt dat met de
openbaarheid van media als krant, radio en televisie. Deze hebben het
uitgangspunt open te staan voor iedereen zodat een ieder van de inhoud
kennis kan nemen, maar de toegankelijkheid wordt wel onder meer beperkt
door het in rekening brengen van abonnementsgeld en door de omroep-
bijdrage. Bij niet-openbare of besloten plaatsen wordt de mate van
toegankelijkheid van deze plaats steeds per geval bepaald. Of een uiting
al dan niet openbaar is hangt dus van de context af.

Dit kan worden geillustreerd door te verwijzen naar het belijden van
godsdienst of levensovertuiging. Het gaat in art. 6 Grondwet om het vrij
belijden, maar de uitoefening van dit recht kan plaatsvinden binnen of buiten
gebouwen en besloten plaatsen. Het onderscheid tussen openbare en niet-
openbare uitingen komt ook naar voren in de Wet openbare manifestaties
(Worn). Deze wet heeft betrekking op collectieve uitingen voor zover deze
worden beschermd door de artikelen 6 en 9 Grondwet. Het gaat om
samenkomsten ter belijdenis, vergaderingen of betogingen. De wet maakt
voor het houden van manifestaties onderscheid tussen openbare en andere
dan openbare plaatsen. Dit onderscheid ziet op de lokatie van de uiting,
en de toegankelijkheid daarvan voor het publiek. Onder openbare plaats
wordt verstaan volgens artikell Worn een 'plaats die krachtens bestemrning
of vast gebruik openstaat voor publiek' . Hier valt uitdrukkelijk niet onder
een gebouw of besloten plaats in de zin van art. 6, tweede lid, Grondwet.
Door de betekenis die dat laatste begrip in de jurisprudentie heeft gekregen
wordt 'openbare plaats' over de gehele linie van manifestaties beperkter
uitgelegd dan de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was. 55

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat openstaan voor het publiek wil zeggen
dat 'in beginseI een ieder vrij is om er te komen, te vertoeven en te gaan;
dit houdt in dat het verblijf op die plaats niet door de gerechtigde aan een
bepaald doel gebonden mag zijn. Dit sluit overigens niet uit, dat bepaalde
activiteiten op de desbetreffende plaats verboden kunnen zijn. Dat de plaats
"openstaat" betekent voorts, dat geen beletselen in de vorm van een
meldingsplicht, de eis van een voorafgaand verlof, of de heffing van een

55 Zie voor het gebruik van de term openbaarheid in het kader van het (toenmalige) voorstel
van Wet openbare manifestaties: S.C. den Dekker-van Bijsterveld, Het voorstel van Wet
openbare manifestaties, TvO, 1986, p. 215-220, m.n. p. 216-218; ook idem, 1988, p. 81
t.a.v. het tot wet geworden voorstel.
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toegangsprijs gelden voor het betreden van de plaats. ( ... ) De term
bestemming ziet op het karakter dat door de gerechtigde aan de plaats is
gegeven, blijkens een besluit of blijkens de uit de inrichting van de plaats
sprekende bedoeling. Een openbare plaats krachtens vast gebruik ontstaat
wanneer de plaats gedurende zekere tijd wordt gebruilct als had deze die
bestemming, en de rechthebbende deze feitelijke toestand gedoogt'. 56

De bescherming van uitingsrechten komt eerder in het gedrang bij
overheidshandelingen die betrekking hebben op activiteiten op of aan de
openbare weg, dan bij overheidshandelingen die bijvoorbeeld in de
financieel-economische sfeer liggen. Uitingsrechten als grondrechten hebben
vooral bij eerstgenoemde handelingen hun bijzondere betekenis als
toetsingsgrond voor de rechter. De niet-openbare sfeer van gedane uitingen
ondervindt mede bescherming door de uitingsrechten. Het meest direct is
dit het geval bij het belijden binnen gebouwen en besloten plaatsen (art.
6 Gw). Indirecter verloopt de bescherming via het oprichten en instandhou-
den van verenigingen en het houden van vergaderingen. Het vergaderrecht
kent in het functioneren van dit recht een uitsplitsing naar openbare en niet-
openbare vormen. Het recht tot vereniging biedt een kader voor zowel
openbare als niet-openbare uitingen. In beslotenheid gedane uitingen
ondervinden verder in de grondrechtelijke sfeer bijzondere bescherming
van die afweerrechten die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in ruime zin tot doel hebben, zoals het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 10 Gw), de onschendbaarheid van de woning
(art. 12 Gw) en het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (art. 13 Gw).

Het recht tot betoging is principieel naar buiten gericht, het gaat om
de collectieve uiting van denkbeelden en gevoelens ter informatie en bein-
vloeding van de publieke opinie. Bij het petitierecht ligt het enigszins anders.
Een verzoekschrift is gericht aan en bestemd voor een overheidsorgaan.
Vaak wordt daarbij het in de openbaarheid brengen door de verzoeker
gehanteerd als een extra pressiemiddel, of gaat hetjuist om het publiekelijk
aan de kaak stellen van een bepaalde misstand. Voorts is het los van de
bedoelingen van de verzoeker mogelijk dat een overheidsorgaan op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur verplicht is op verzoek informatie
te verstrekken over binnengekomen petities. Het indienen van een petitie
kan dus mede tot een openbare uiting van de inhoud van het verzoekschrift
leiden. De samenhang metde vrijheid van meningsuiting komt in hoofdstuk
8 aan de orde.

56 Kamerstukken II, 1985-1986, 19427, or. 3, p. 15-16.
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c. Gerechtigd tot het uitoefenen van uitingsrechten zijn naast individuen
onder omstandigheden ook groepen. Deze onderscheiding is van belang
voor de indeling van de uitingsrechten. De memorie van toelichting op
wetsvoorstel 13 872 geeft aan dat ook rechtspersonen, groepen of or-
ganisaties zonder rechtspersoonlijkheid rechten en aanspraken kunnen
ontlenen aan grondrechtsbepalingen, voor zover dat naar de aard van het
betreffende grondrecht zin kan hebben." De bovengenoemde bescherming
van niet-openbare uitingen via de uitingsrechten betreft vooral de collectieve
uitingen, die dan in het kader van een samenkomst van godsdienstige aard
of betreffende een levensovertuiging, een vergadering of een vereniging
worden gedaan.

Sommige uitingsrechten hebben vooral betekenis voor groepen: de
rechten van vereniging, vergadering en betoging. Weliswaar worden deze
rechten in de grondwettelijke terminologie 'erkend', en niet toegekend aan
'een ieder', toch staat hier het individu voorop, zoals steeds bij de klassieke
grondrechten. Ret petitierecht leent zich uitstekend voor collectief gebruik,
maar is in de formulering ook toegesneden op het individu. Dit laatste geldt
ook voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl de meningsuiting door
groepen van groot belang is. Bij de belijdenisvrijheid is daarentegen tot
uitdrukking gebracht dat het belijden individueel of in groepsverband kan
plaats vinden (art. 6 Gw). Traditioneel is er bij de godsdienstvrijheid een
prominente plaats ingeruimd voor groepen. Als aanvulling op wat hiervoor
is gesteld over de relatie tussen de diverse uitingsrechten kan worden gezegd
dat de bijzondere uitingsvormen van vereniging, vergadering en betoging
hun karakter en de zin van hun aparte positivering als grondrechten juist
ontlenen aan de uitoefening door groepen van deze wijzen van uiten.
Bepaalde collectieve uitingsvormen zijn als zelfstandig grondrecht
gepositiveerd (art. 8 en 9 Gw). De overige uitingsvormen, individueel of
collectief, maken deel uit van de omschrijving van de 'kernrechten' binnen
de groep van uitingsrechten, te weten de uitingsvrijheid en de belijdenisvrij-
heid. De Worn loopt door dit onderscheid heen, en ziet op sommige vormen
van collectieve uitingen ter uitwerking van de artikelen 6 en 9 Gw.

D. De Grondwet gaat bij de formulering van de uitingsrechten uit van de
positie van de 'zender' , dat wil zeggen van degene die alleen of samen met
anderen een uitingsrecht uitoefent. AIleen het derde lid van art. 7 brengt
het perspectief van de ontvanger duidelijk in het vizier via de mogelijkheid
de vrijheid van ontvangst van vertoningen van hen die nog geen zestien

57 KamerstukkenU, 1975-1976, 13872, nr. 3, p. 11 (Nng, la, Eerste lezing, p. II).
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jaar zijn te regelen. Echter zoals vermeld is het ontvangen en garen niet
van de bescherming van art. 7 Gw uitgesloten (§ 2.3). Het EVRM en het
IVBP daarentegen bieden uitdrukkelijk mede bescherming aan het ontvangen
van inlichtingen of denkbeelden, waarnaast het IVBP ook het garen
noemt. 58 Het garen weerspiegelt een meer actieve opstelling dan het louter
ontvangen. Het verschil tussen Grondwet en verdragen heeft tot gevolg
dat het verschil zou kunnen uitmaken voor de bescherrning door uitingsrech-
ten, op welke wijze de rechtspositie wordt geraakt door overheidshandelin-
gen. Betreft het iemand die beweert belemmerd te worden in het uiten van
een mening, een godsdienst of een overtuiging, of gaat het om iemand die
stelt te worden belemmerd in het kennis nemen van de door anderen gedane
uitingen? Bij de ontvangst van uitingen ligt op het eerste gezicht een beroep
op het IVBP ofhet EVRM meer voor de hand, en bij het garen van uitingen
(informatie) een beroep op het IVBP.

Het 'zender' -perspectief is de klassieke benadering van de vrijheid van
meningsuiting. Brenninkmeijer geeft aan dat de technologische ontwik-
kelingen met betrekking tot de media en de daarmee gepaard gaande
overheidsinvloed een verdergaande ontwikkeling van de informatievrijheid
wenselijk maken." De noodzaak om de positie van de ontvanger beter
te beschermen neemt toe, naarmate met de inrichting van informatiesystemen
keuzes zijn gemoeid die naar hun uitkomst van grote invloed kunnen zijn
op de inhoud en de wijze van ontvangst van informatie, gelet op de cruciale
betekenis die het verkrijgen van informatie heeft voor de uitingsmogelijkhe-
den van personen. Dat de formulering van art. 7 Gw de ontvangstvrijheid
niet insluit betekent niet, zoals eerder is betoogd (§ 2.3), dat op grond van
de bestaande bepaling deze vrijheid niet beschermd wordt. De bewoordingen
waarin het grondrecht is vervat behoeven interpretatie. In de jurisprudentie
zou een grondwettelijke ontvangstvrijheid ook nu gestalte kunnen krijgen,
waarmee overigens niet wordt ontkend dat een expliciete erkenning van
het ontvangersperspectief de voorkeur verdient.

2.5 Nadere afbakening van de uitingsrechten

Het is niet mogelijk om de uitingsrechten zoals die in deze studie worden
opgevat volledig af te scheiden van andere grondrechten. Dit komt omdat

58 Het niet uitdrukkelijk vermelden van de positie van de ontvanger in art. 7 Gw wordt, met
het oog op de toekomstige rechtsontwikkeLing, betreurd door J.M. de Meij, waarbij hij wijst
op de ontwikkeling van de ontvanger tot een zelfstandig subject binnen de communi-
catievrijheid; zie zijn Van zender naar ontvanger, oratie, 's-Gravenhage 1984.

59 A.F.M. Brenninkmeijer, a.w. (noot 44), p. 188-189.
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het hier gekozen onderscheidende criterium van de uiting een perspectief
geeft op de grondrechten van waaruit het ene grondrecht meer dan het
andere in het licht van de menselijke uitingsmogelijkheden zal staan. Dit
betekent dat ook andere niet te behandelen grondrechten meer of minder
relevant zijn voor de bescherming van uitingen. Hier zal het onderscheid
tussen de uitingsrechten en andere grondrechten nader relief worden
gegeven.

Ten eerste moet hier aandacht worden besteed aan het kiesrecht. Dit
is in art. 4 Grondwet als grondrecht opgenomen. Door middel van het
kiesrecht kan een Nederlander uiting geven aan een bepaalde politieke
overtuiging. Het kiesrecht is mede een rniddel om gedachten, gevoelens
of overtuigingen tot uitdrukking te brengen. Doch het ligt minder voor de
hand om hier van uiten in de in dit onderzoek bedoelde zin te spreken. Dit
hangt samen met de verschillen die aanwijsbaar zijn met de overige klassieke
grondrechten." Zowel het actief als het passief kiesrecht zijn in de eerste
plaats volledig gericht op het participeren in het staatkundig bestel.
Uitoefening van dit recht is niet mogelijk zonder overheidsoptreden met
betrekking tot de instelling van vertegenwoordigende organen en de regeling
van een kiesstelsel. Hoewel de diverse uitingsrechten, als de vrijheid van
meningsuiting, ook als participatierechten zijn te zien, zijn deze rechten
in beginsel niet afhankelijk van overheidsoptreden. Het kiesrecht onder-
scheidt zich verder op een gewichtig punt van de andere grondrechten. Het
doel van het kiesrecht ligt namelijk vast, te weten een optimale bezetting
en functionering van de staatsinstellingen. De doelen die met de andere
grondrechten kunnen worden nagestreefd liggen daarentegen in beginsel
nog niet vast, dit is juist kenmerkend voor vrijheidsrechten. Om deze
redenen kan het kiesrecht op zich hier buiten beschouwing blijven.

Tevens valt in beginsel buiten het onderzoek het complexe terrein van
de grondrechten betreffende het onderwijs (art. 23 Gw; art. 2 Eerste Proto-
col EVRM). De reden hiervoor is primair gelegen in de noodzakeIijke
beperking van de omvang van het te onderzoeken materiaal. Hierbij speelt
mee dat de onderwijsvrijheid een van de overige grondrechten te onderschei-
den historische ontwikkeling heeft doorgemaakt, in nauwe samenhang met
de emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen en de staatkundige
ontwikkeling, waarin voor het onderwijs specifieke vraagstukken een rol
spelen. Art. 23 vormt de uitdrukking van een precair maatschappelijk
evenwicht op dit gebied. Anders dan bij de overige grondrechten is het
dan ook niet gelukt de vrijheid van onderwijs in de Grondwetsherziening

60 Kortmann 1987, p. 73.
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van 1983 te betrekken. Dit neemt niet weg dat het geven van onderwijs,
of de keuze voor het volgen van een bepaalde riehting van onderwijs uiting
van een godsdienst of een levensovertuiging kan zijn. Kenmerkend op het
gebied van het onderwijs is de grote verwevenheid van klassieke en soeiale
aspeeten van grondreehten in een institutionele ordening, waarbij de mate
van overheidszorg een belangrijke rol speelt, en de uitingsmogelijkheden
zijn ingekapseld in een op ziehzelf staand kader van aanspraken en
voorzieningen betreffende het onderwijs. WeI wordt aan het onderwijs
aandaeht besteed in zoverre er in de jurisprudentie van de administratieve
reehters een samenhang is met de vrijheid van godsdienst of levensover-
tuiging. Dit is het geval bij de subsidiering van onderwijs."

Ook andere grondreehten staan in verband met het uiten, en kunnen
mede tot gevolg hebben dat bepaalde uitingen worden besehermd. In 2.2.1
werd al gewezen op de grondreehten betreffende de persoonlijke vrijheid,
die mede beseherming verlenen aan in beslotenheid gedane uitingen, maar
waarvan het doel is de beseherming van de prive-sfeer. Het in art. 1
Grondwet en art. 26 IVBP neergelegde beginsel van gelijkheid en non-
diseriminatie ziet ook op de behandeling van mensen in verband met de
wijze waarop zij uitdrukking geven aan godsdienst, levensovertuiging,
politi eke gezindheid of welke uiting dan ook. Art. 14 EVRM is duideIijk
mede gerelateerd aan de in dat verdrag besehermde uitingsreehten, en
verzekert zonder onderseheid het genot van deze reehten. Bovendien zijn
de uitingsreehten algemeen in hun werkingssfeer, zij zijn aan de grond-
reehtsdragers gelijkelijk verzekerd. Ook hierin komt het gelijkheidsbeginsel
tot uitdrukking. In het kieizog van de uitingsreehten komt het gelijk-
heidsbeginsel dan ook in deze studie ter sprake. De verwezenlijking van
soeiale grondreehten is in zoverre van belang voor de beseherming van
uitingen, dat deze reehten beogen de overheid voorwaarden te laten seheppen
die het mede mogeIijk maken de uitingsmogelijkheden in feite te realiseren.
Bijvoorbeeld art. 22, derde lid, Grondwet (maatsehappelijke en culturele ,
ontplooiing, en vrijetijdsbesteding) kan in dit lieht worden gezien.f Deze
bepalingen, die instruetienormen voor de overheid behelzen, zijn eehter
in het algemeen niet zelfstandig in reehte afdwingbaar.

61 Zie voor de samenhang tussen de godsdienstvrijheid en de onderwijsvrijheid: Den Dekker-van
Bijsterve!d 1988, p. 124-137.

62 VgJ. in verband met de belijdenisvrijheid: J. Bokmaen H.P. Vonhiigen, Artike!6 en artike!
9 Grondwet: zwakke waarborgen, gebrekkige uitwerking, in: M.e. Burkens en M.J.Sluijs
(red.), De wetgeving ter uitvoering van Hoofdstuk 1 van de Grondwet, Zwolle 1988, p. 108-
111.
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3 Beperking van uitingsrecbten in bet bestuursrecht

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het Nederlandse bestuursrecht te
maken krijgt met het vraagstuk van de beperking van uitingsrechten.
Hiervoor is het noodzakelijk om eerst weer te geven hoe in het algemeen
zulke beperkingen, gelet op de gerichtheid of de strekking, te onderscheiden
zijn (§ 3.1). Vervolgens wordt beschreven welke methoden van beperking
naar Nederlands positief recht ten aanzien van de verschillende uitingsrech-
ten worden gehanteerd (§ 3.2 en 3.3), en worden voorbeelden gegeven
van de betrokkenheid van de diverse uitingsrechten op overheidshandelingen
in het bestuursrecht (§ 3.4).

3.1 Algemene en bijzondere beperkingen

Alom is aanvaard dat grondrechten geen absolute rechten zijn. Op uiteen-
lopende wijzen zijn deze rechten aan beperkingen onderhevig in verband
met andere belangen die bescherming verdienen, Het probleem is dan
enerzijds hoever deze beperkingen door middel van het optreden van
overheidsorganen mogen gaan, en anderzijds op welke wijze beperkingen
mogen worden aangebracht. Bij de uitingsrechten, die zijn bedoeld als
waarborgen tegen de aantasting door de overheid van de vrijheid om
individueel of collectief meningen ofbelijdenissen te uiten, gaat het er dan
om in hoeverre deze vrijheid dan toch door dezelfde overheid begrensd
mag worden ter wille van bepaalde algemene belangen die in een concrete
situatie zwaarder kunnen wegen dan grondrechtelijk beschermde belangen.

Net als de grondrechten zelf kent het beperkingsvraagstuk een lange
geschiedenis. Het is voldoende om slechts enige aspecten te belichten van
de ontwikkeling die het vraagstuk na de Tweede Wereldoorlog heeft
doorlopen. Hierbij moet duidelijkheid geboden worden in de gehanteerde
terminologie met betrekking tot de beperkingen. Beperkingen worden daarbij
onderscheiden in algemene en bijzondere beperkingen. De controverse rond
de algemene beperkingen heeft betrekking op de vraag in hoeverre algemene
beperkingen zonder grondwettelijke basis toelaatbaar zijn.

Vooral van belang hierbij zijn drie etappes in het proces van totstandko-
ming van de nieuwe Grondwet, te weten de Proeve van een nieuwe
grondwet van 1966, het Tweede rapport van de Staatscommissie van advies
inzake de Grondwet en de Kieswet (de commissie-Cals/Donner) uit 1969,
en de parlementaire behandeling van wetsontwerp 13 872.63 In het kader

63 Vg\. de uitgebreidere beschouwingen in Burkens 1989, p. 113-118.
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van de behandeling van laatstgenoemd wetsontwerp werd aan het probleem
van aard en wijze van grondrechtsbeperkingen veel aandacht besteed. In
de discussies werd een vooraanstaande plaats ingenomen door de 'leer van
de algemene beperkingen' , en het onderscheid tussen algemene en bijzondere
beperkingen. Hierbij speelde de dissertatie van Burkens een grote rol."
De regering wees, in navolging van Burkens, de leer van de algemene
beperkingen af. Algemene beperkingen werden daarbij door de regering
opgevat als beperkingen die niet, zoals de bijzondere beperkingen, met het
oog op een bepaald grondrecht zijn vastgesteld, maar die veroorzaakt
worden doordat een geheel buiten de sfeer van een grondrecht gelegen
regeling als neveneffect heeft dat de uitoefening van het grondrecht
beperkingen ondergaat. 65

In de Proeve en door de staatscommissie Cals-Donner werd reeds
expliciet de terminologie 'algemene en bijzondere beperkingen' gehanteerd.
Daarbij is ervan uitgegaan dat naast bijzondere beperkingen grondrechten
ook beperkt kunnen worden door algemene beperkingen. De proeve verstaat
onder algemene beperkingen die beperkingen, vervat in rechtsregels, die
zich niet speciaal richten op de uitoefening van een grondrecht, maar die
door hun algemene werking ook de omvang van een grondrecht kunnen
beinvloeden." De staatscommissie was van mening dat de uitoefening
van grondrechten ingekaderd is door algemeen in de samenleving geldende
rechtsregels die beperkingen mee kunnen brengen zonder grondslag in de
grondwettelijke clausulering van grondrechten en zonder dat dit behoeft
te worden aangemerkt als aantasting van grondrechten."

Ter gelegenheid van de herziening van de Grondwet in 1983 is door
de grondwetgever de leer aangehangen dat rechtens toelaatbare, algemene
ofbijzondere, beperkingen tot de beperkingsclausules in de Grondwet her-
leidbaar moeten zijn. Per grondrecht is aangegeven ofbeperkingen mogelijk
zijn, en welke eisen daaraan worden gesteld. Verworpen werd de opvatting
dat uit de rechtsorde algemene beperkingen voor grondrechten kunnen
voortvloeien die niet te herleiden zijn tot een grondwettelijke beperkingsclau-
sule. Hiermee werd beoogd een betere bescherming voor de burger te bieden
als uitvloeisel van de opvatting van de grondwetgever dat grondrechten
meer dan voorheen benadrukt moesten worden als richtinggevend voor de
gehele rechtsontwikkeling. De beperkingsclausules zijn ook een uitwerking

64 M.e. Burkens, Beperking van grondrechten, diss. RUU, Deventer 1971.
65 Kamerstukken II, 13 872, nr.3, p. 20-22 (Nng, la, Eerste lezing, p. 20-22).
66 Proeve van een nieuwe grondwet, 's-Gravenhage 1966, p. 53 e.v ..
67 Tweede rapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, 's-

Gravenhage 1969, p. 45 e.v.
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van het legaliteitsbeginsel in zoverre vrijheidsbeperking op een formele
wet moet berusten, hetgeen medewerking van de volksvertegenwoordiging
impliceert.

De strikte aanpak van het beperkingsvraagstuk werd doorbroken doordat
de regering de mogelijk:heid open liet dat beperkingen in uitzonderlijke
omstandigheden geoorloofd zouden zijn zonder een duidelijke grondslag
in een grondwettelijke beperkingsclausule. Het zou mogelijk zijn dat de
heersende rechtsovertuigingen zodanig evolueren dat bepaalde beperkingen
van grondrechten die niet tot een beperkingsclausule herleidbaar zijn, toch
algemeen worden aanvaard. Tevens zouden er in de praktijk rechts-
instellingen, strijdig met de letter van de Grondwet, tot ontwikkeling kunnen
komen die op een zeker moment een algemeen aanvaarde plaats in het
rechtsbestel innemen. Tot slot moet een grondrecht op redelijke wijze
worden uitgelegd, en zijn er ook grenzen waarbuiten een grondrecht geen
toepassing meer behoort te vinden." In de memorie van antwoord wordt
de uitzonderlijkheid van deze gevallen al wat afgezwakt door de overweging
dat bij de toepassing van de grondrechtsbepalingen in concrete gevallen
een belangrijk stuk rechtsvinding en rechtsvorming zal plaatsvinden en dat
het daarbij van betekenis is dat door middel van interpretatie van een
grondrechtsbepaling aan een grondrecht gestalte wordt gegeven, waarbij
overwegingen van redelijk:heid een rol kunnen spelen. f:B

Op de afwijzing van de leer van de algemene beperkingen in het kader
van de algehele Grondwetsherziening is van verschillende kanten kritiek
gekomen. Burkens heeft deze kritische standpunten in een viertal groepen
gesystematiseerd." Deze groepen betreffen achtereenvolgens de onduide-
lijkheid van het begrip 'algemene beperkingen', de mate waarin grond-
rechten, los van de maatschappelijke context, een absoluut karakter zouden
krijgen, de centraliserende effecten van de grondwettelijke beperkingsleer,
en de vraag of uit de jurisprudentie van enige erkenning van de leer van
de algemene beperkingen blijkt. Uit deze kritiek zijn verschillende
gezichtspunten te halen die van belang zijn voor de houding van de
administratieve rechters tegenover de uitingsrechten. Deze betreffen: de
inhoud van het begrip algemene beperkingen in verband met de diverse
beperkende overheidshandelingen in het bestuursrecht waarmee administra-
tieve rechters te maken krijgen (A), de gevolgen van de grondwettelijke
beperkingssystematiek voor de benadering van grondrechten door rechters

68 Kamerstukken II, 1975-1976,13872, or. 3, p. 21-22 (Nng, la, Eerste lezing, p. 21-22).
69 Kamerstukken II, 1976-1977, 13872, or. 7, p. 12 (Nng, la, Eerste lezing, p. 180).
70 Burkens 1989, p. 118-125.
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in het algemeen (B), en meer in het bijzonder de houding van de reehter
ten opziehte van uitingsrechten in verband met handelingen van gedecentrali-
seerde overheidsorganen in het lieht van de beperkingssystematiek in de
Grondwet (C).

A. Van het begrip algemene beperkingen zijn, zoals uit het voorgaande
blijkt, versehillende omsehrijvingen te geven. De algehele grondwetsher-
ziening is voor dit begrip niet erg verhelderend geweest. 71 De aangehaalde
omsehrijving van algemene beperkingen door de regering lijkt overigens
niet geheel juist. Regelingen die algemene beperkingen veroorzaken kunnen
nooit buiten de sfeer van een grondrecht gelegen zijn. Zodra men spreekt
van een beperking valt de casus per definitie binnen het grondrechtsbereik.
Waar komt het onderscheid tussen algemene en bijzondere beperkingen
nu op neer? Het verschilpunt met bijzondere beperkingen is gelegen in de
afwezigheid bij algemene beperkingen van de strekking of de bijzondere
geriehtheid van een overheidshandeling op de beperking van een grondreeht.
Volgens de regering is over de interpretatie van de strekking verschil van
mening mogelijk, waardoor het onderscheid vrij arbitrair is. De wijze
waarop een beperking is geredigeerd en het kader waarin zij is geplaatst,
en niet de aard of de inhoud van een beperking, bepalen de algemeenheid
van een beperking. Het is een kwestie van wetgevende of bestuurlijke
techniek." Een inhoudelijke definitie is derhalve niet te geven. Er spelen
rechtspolitieke elementen mee: de termen strekking en gerichtheid zijn vrij
vaag. Op voorhand is dus niet te zeggen dat gezien de te beschermen
algemene belangen bepaalde bestuursrechtelijke regelingen algemene
beperkingen opleveren. De precieze afbakening van het begrip algemene
beperkingen is niet direct noodzakelijk in het kader van het het grondwette-
lijk beperkingsstelsel. Voor de toelaatbaarheid van een beperking is het
daarbij niet van direct be lang of een beperking bijzonder of algemeen is;
het gaat daarbij namelijk om andere aspecten van de beperking, zoals de
wettelijke grondslag. Dat de betekenis van dit begrip ook voor het positieve
recht van waarde is, blijkt uit jurisprudentie die in het tweede deel aan de
orde komt.

B. De tweede groep van kritisehe benaderingen van het regeringsstandpunt
is samengebracht rond de vraag ofhet grondwettelijk beperkingsstelsel niet
zalleiden tot verabsolutering van grondrechten, waarbij door restrictieve

71 Vgl. Koekkoek en Konijnenbelt 1982, p. 27.
72 Kamerstukken n, 13 872, nr. 3, p. 20 (Nng, la, Eerste lezing, p. 20).
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interpretatie inherente beperkingen aan grondrechten worden onderkend.
Donner plaatst de grondrechten uitdrukkelijk in het geheel van de rechtsorde,
en wel op gelijke hoogte met andere constitutionele rechtsnormen. 73

Volgens Donner is er niets mee gewonnen door, in plaats van algemene
beperkingen, van inherente grenzen te spreken. De theorievorming rond
dit laatste begrip zal net zo vaag zijn. Naar aanleiding van deze kritiek kan
de vraag gesteld worden naar de mogelijke gevolgen die het grondwettelijk
systeem kan hebben voor de grondrechtenbenadering door de rechter in
het algemeen, en de benadering van uitingsrechten door administratieve
rechters in het bijzonder. Om inzicht te krijgen in de beperkingen en een
beoordeling te geven van de verschillende varianten is het belangrijk te
bedenken vanuit welk gezichtspunt de problematiek benaderd wordt, en
dat is in casu het perspectief van de rechter. De vraag kan voor de rechter
zijn tot welke gedragingen de bescherming van een grondrecht zich
redelijkerwijze moet uitstrekken. Dit wordt dan expliciet of impliciet
vastgesteld met het oog op de aangevaIlen overheidshandeling. Vervolgens
interpreteert hij in het geval de handeling gelet op het grondrechtsbereik
een inbreuk oplevert, de beperkingsclausule, en toetst daarna de overheids-
handeling op verenigbaarheid met deze clausulering.

Volgens Kortmann vermindert door de beperkingssystematiek van de
Grondwet de bescherming die aan grondrechten gegeven kan worden."
Deze systematiek zal leiden tot een restrictieve interpretatie van grond-
rechten, omdat niet tot de Grondwet te herleiden algemene beperkingen
weliswaar ontoelaatbaar zijn, maar gesauveerd kunnen worden door de
reikwijdte van een grondrecht beperkt op te vatten. Dit gevaar is niet
denkbeeldig, maar vloeit niet noodzakelijkerwijs voort uit het beperkings-
stelsel. Wat is per saldo het verschil tussen de situatie waarin een algemene,
ongeschreven, beperking geoorloofd wordt geacht, en de situatie waarin
de grenzen van de omvang van een grondrecht krap worden getrokken?
In beide gevallen moet de burger bescherming ontberen. Het eerste geval
heeft echter als belangrijk voordeel dat erkend wordt dat de sfeer van een
grondrecht in het geding is. Er zal eerder sprake zijn van een belangenafwe-
ging waarin het grondrecht uitdrukkelijk meegewogen wordt, waarbij komt
dat ook onder de leer van de algemene beperkingen niet elke algemene
beperking al op zich gerechtvaardigd is.

73 A.M. Donner, Grondrechten als constitutionelerechten, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
1973, p. 15-28.

74 Kortmann 1987, p. 55.
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Voordeel van het grondwettelijke beperkingssysteem is dat de nadruk
ligt op de betrokkenheid van de demoeratiseh gelegitimeerde wetgever bij
de vaststeiling van de beperkingen. Er wordt een positief te waarderen
benadering van het belang van grondreehten mee tot uitdrukking gebraeht.
Het rigide karakter dient daarbij gerelativeerd te worden. De Grondwet
geeft aileen het kader waarin beperkingen tot stand mogen komen. Deze
inkadering houdt in ieder geval in dat aangegeven wordt wie competent
is om te beperken en of de beperkingsbevoegdheid gedelegeerd mag worden.
AIleen voor zover de Grondwet doelcriteria aangeeft wordt verwezen naar
een inhoudelijke begrenzing van de beperkingsbevoegdheid. Het is natuurlijk
niet de bedoeling van de grondwetgever dat de beperkingsbevoegdheid,
gelet op de mate waarin de beperkende overheidshandeling ingrijpt in de
door grondreehten besehermde sfeer, onbegrensd is. De wijze waarop de
norrnering verloopt moet eehter per regeling, en in beginsel door de forrnele
wetgever bepaald worden. De inhoudelijke benadering van het beperkings-
vraagstuk door middel van de interpretatie van de beperkingsclausules is
voor het grootste deel aan wetgever en reehter overgelaten. Dit is wel te
begrijpen: een Grondwet die in een pluriforme maatsehappij als de
Nederlandse moet funetioneren kan niet veel meer doen. Doelcriteria geven
weliswaar enige riehting aan de interpretatie van beperkingsclausules, maar
krijgen pas een eigen gezicht door de invulling via wetgeving en jurispruden-
tie.

C. Het derde relevante geziehtspunt betreft de mogelijkheid van toetsing
door de reehter van overheidshandelingen die van gedecentraliseerde organen
afkomstig zijn, gelet op het stelsel van beperkingen in de Grondwet.
Kortmann wijst op het gevaar van een verminderde toetsing aan grondwette-
lijke grondreehten vanwege de afgeleide onsehendbaarheid (op grond van
art. 120 Gw) die op delegatie in een formele wet berustende grondreehtbe-
perkende overheidshandelingen, afkomstig van de regering en van organen
van lagere openbare liehamen, kunnen verkrijgen." De beperkte reehterlij-
ke toetsing is, in samenhang met art. 120 Grondwet, een gevolg van de
keuze voor het stelsel van beperkingen zoals de Grondwet dat kent, waarbij
van het beginsel wordt uitgegaan dat bij de inriehting van de beperkingsmo-
gelijkheden de formele wetgever de primaire positie moet hebben vanwege
enerzijds de demoeratisehe legitimatie, en anderzijds eisen van reehtsgelijk-
heid en algemeenheid ten aanzien van de toepassing van grondreehten. Dit

75 Kortmann 1987, p. 55; zie ook H.J.M. Jeukens, Grondrechten en rechterlijke toetsing,
preadvies VAR 1972, p. 65.
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beperkingsstelsel brengt daarbij met zich dat in principe beperkingen van
uitingsrechten niet mogen zijn vervat in op autonome verordeningsbevoegd-
heid van gedecentraliseerde overheidsorganen berustende overheidshandelin-
gen." Vanwege deze samenhangende factoren is het toezicht van de rechter
op de verenigbaarheid van grondrechtsbeperkende norms telling met de
Grondwet beperkt.

Ten aanzien van de toetsing aan de grondwettelijke uitingsrechten is
het geschetste beeld van beperkte toetsing echter van betrekkelijke waarde.
Immers, het gaat weliswaar op in het geval uit de beperkingsclausule een
delegatieverbod voortvloeit (art. 6, eerste lid, Gw, art. 7, eerste lid, Gw,
art. 8 Gwen art. 9, eerste lid, Gw), en in het geval in de beperkingsclausule
de mogelijkheid van delegatie is gegeven (art. 6, tweede lid, Gwen art.
9, tweede lid, Gw), maar niet in ten minste twee belangrijke situaties onder
art. 7 Gw. Er is ruimte voor autonome regelingsbevoegdheid voor de lagere
wetgever ten aanzien van het verspreidingsrecht van geopenbaarde
drukwerken (annex aan het eerste lid), en ten aanzien van de vorm van
het openbaren van uitingen die onder het derde lid vallen. Beide punten
leveren juist jurisprudentie van de administratieve rechter op waarin aan
art. 7 wordt getoetst. Daarnaast is te beargumenteren dat de formule 'de
wet stelt regels' in art. 7, tweede lid, Gw ruimte laat voor op de omroepvrij-
heid betrekking hebbende autonome provinciale en gemeentelijke verordenin-
gen." Hiervoor is rechterlijke toetsing denkbaar aan het in het tweede
lid vervatte censuurverbod.

3.2 Stelsel van beperking van uitingsrechten in de Grondwet

Bij de schets van het grondwettelijk beperkingsstelsel moet wat de
grondwettelijke grondrechten betreft worden onderscheiden tussen de periode
voor en de peri ode na 1983. Bedacht moet worden dat het op deze plaats
om een verkenning gaat; het beperkingsvraagstuk komt in het kader van
de jurisprudentie uitgebreider naar voren.

Uitingsrechten kunnen in de rechtspraak niet alleen aan de orde komen
via de bepalingen in de Grondwet, het IVBP en het EVRM (directe
toetsing), maar ook via de uitwerking die aan uitingsrechten gegeven is
in regelgeving in opdracht van de Grondwet. In deze regelingen wordt de
aan uitingen gegarandeerde vrijheid nader afgebakend en toegespitst op

76 Kamerstukkenn, 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 23,24,31 (Nng, la, Eerste lezing, p. 23,.
24, 31).

77 E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet, Alphen aan den Rijn 1989,
p. 50-52; Kortmann 1987, p. 27-28.
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specifieke gebieden van de betrekkingen tussen overheid en burger. Voor
de administratieve rechtspraak is van belang de Wet openbare manifestaties
(Worn). De toetsing van overheidshandelingen zal in deze gevaUen plaats-
vinden aan de bepalingen in deze implementatieregelingen (,indirecte'
toetsing).

Naast het onderscheid naar de algemene of bijzondere strekking van
beperkingen kunnen vanuit verschillende andere gezichtspunten onder-
scheidingen worden aangebracht in de beperkingsmogelijkheden zoals
Grondwet en verdragen die kennen.

De wijze of methode van beperking kan uiteenlopen: beperking via
doelcriteria, procedure- of competentievoorschriften.
Preventieve tegenover repressieve beperkingen: beperkingen kunnen
een uiting vooraf onmogelijk maken of beinvloeden, of een reactie
vormen op een gedane uiting. De afgrenzing kan problemen geven naar
gelang de aard van de uiting. Bijvoorbeeld overheidsingrijpen in een
uiting, dat de vorm aanneemt van beeindiging van een aan de gang
zijnde vergadering is repressief in zoverre gereageerd wordt op het
voorafgaande, en preventief ten opzichte van het komende. Een
beperking kan repressiefbedoeld zijn, maar toch een werking voor de
toekomst hebben.
Beperkingen kunnen de vorm betreffen of de inhoud: hierbij wordt
onderscheiden naar de inhoud van de uiting en de vorm of het middel
waardoor deze uiting gedragen wordt. In principe is het mogelijk dat
een beperking alleen op de vorm betrekkking heeft.

Bij het in vogelvlucht aangeven van de beperkingsmethoden die de Grondwet
ten aanzien van uitingsrechten hanteert, worden deze methoden tevens vanuit
de onderscheidingen preventief-repressief en vorm-inhoud bezien. Inverband
met de jurisprudentie waarbij aan de oude Grondwet wordt getoetst is het
van belang om ook aandacht te schenken aan de verschillen tussen de oude
en de nieuwe situatie.

Uit de Grondwet voIgt dat de beperking van grondrechten in beginsel
alleen kan geschieden op grondslag van de formele wet, en al dan niet
gebonden is aan doelcriteria of procedurevoorschriften. De tekst van de
Grondwet moet hierbij worden bezien in samenhang met de bedoeling van
de grondwetgever ten aanzien van de beperkingsmogelijkheden, zoals deze
in § 3.1 werd aangegeven. De wijze van beperking van uitingsrechten heeft
ook gedeeltelijk zijn grondslag in de jurisprudentie ('verspreidingsjurispru-
dentie').
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De wijzen waarop in de Grondwet de uitingsrechten wat de beperkings-
mogelijkheden betreft zijn geclausuleerd lopen uiteen. Bij sommige ui-
tingsrechten zijn, in verband met uiteenlopende facetten van deze grond-
rechten, verscheidene clausuleringen aangebracht. Dit is het gevaI bij de
vrijheid van meningsuiting (art. 7), de vrijheid van godsdienst of levens-
overtuiging (art. 6) en de vrijheid van vergadering en betoging (art. 9).
Het recht van petitie (art. 5) is in het geheel niet gec1ausuleerd, en het recht
van vereniging (art. 8) slechts enkelvoudig. De vijf uitingsrechtbepalingen
in de Grondwet bevatten een aantaI beperkingsmethoden die voor meer
uitingsrechten gehanteerd zijn, terwijl de rest van de methoden specifiek
is geformuleerd voor een enkel uitingsrecht. Het gaat om twee 'aIgemene'
vormen, te weten 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet',
en regels 'ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer
en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden'. De eerste vorm
van beperking is in de Grondwet alleen bij de uitingsrechten gehanteerd.
Achtereenvolgens worden behandeld de gevallen waarin er geen beperkings-
clausule is (A), beperking aileen bij formele wet (B), beperking alleen bij
formele wet en aileen voor een bepaald doel (C), beperking alleen bij of
krachtens de formele wet en aileen voor een bepaaId doel (D), beperking
aileen bij of krachtens de formele wet (E), beperking door autonome
regelgeving (F), en beperking in de ambtelijke rechtsverhouding (G).

A. Geen beperkingsclausule

De tegenstelling tussen de leer van de aIgemene beperkingen en de
grondwettelijke beperkingssystematiek doet zich het duidelijkst gevoelen
bij het recht van petitie in art. 5 Gw. Dit grondrecht kent namelijk geen
beperkingsclausule. De consequentie hiervan zou bij een strikte toepassing
van de grondwettelijke beperkingssystematiek kunnen zijn dat niet aIleen
preventief geen beperkingen mogen worden aangelegd, maar dat de
uitoefening van het recht van petitie ook immuun is voor repressieve
beperkingen via het strafrecht en het privaatrecht. Uit de grondwettelijke
beperkingsleer voIgt immers dat in beginsel elke beperking om geoorloofd
te zijn, moet zijn terug te voeren op de Grondwet. Dit is bij het petitierecht
onmogelijk, waarmee het een 'absoluut' grondrecht is."

Op het gebied van de beperkingsmogelijkheden kan ook het verbod van
voorafgaand toezicht in de eerste drie leden van art. 7 - ten aanzien van
openbaring via de drukpers, de inhoud van radio- en televisieuitzendingen

78 Zie verder hoofdstuk8.3.3.
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en de inhoud van de openbaring via andere middelen - in de rechterlijke
toetsing het grondwettelijke beperkingssteIseI op de proef stellen. Ook het
censuurverbod heeft in deze wat de mate van bescherming betreft
uiteenlopende gevaIlen namelijk een absoluut karakter. Geen enkele beIang
rechtvaardigt volgens de grondwetgever beperking; er is binnen een strikte
toepassing van het beperkingsstelsel geen ruimte voor beIangenafweging.

De vrijheid om gedachten of gevoeIens via de drukpers te openbaren
(art. 7, eerste lid) wordt verdergaand beschermd dan in gevaI van de
middelen tot uiting waarop het tweede en het derde lid betrekking hebben.
In het eerste lid is namelijk elke preventieve beperking uitgesloten ten
aanzien van het openbaringsrecht, terwijl in het derde lid overheidsorganen
weI preventief toezicht kunnen uitoefenen op de vorm waarin een uiting
gebracht wordt." Het gaat hierbij om plaats, tijdstip en wijze van uiting.
Het censuurverbod in het tweede lid verhindert niet dat het uitzenden in
het aIgemeen aan een vergunning kan worden onderworpen, waarbij aan
de inhoud globaIe eisen mogen worden gesteld. 80 Dus ook bij het tweede
lid is het onderscheid tussen vorm en inhoud problematisch.

B. Beperking aIleen bij formele wet

De clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' behelst
een competentievoorschrift. De formulering stamt uit de oude Grondwet.
De uitoefening van het recht om godsdienst of Ievensovertuiging vrij te
beIijden (art. 6, eerste lid, Gw), het recht om gedachten of gevoelens door
de drukpers of anderszins (behoudens radio en televisie) te openbaren (art.
7, eerste en derde lid, Gw), en het recht om te vergaderen en te betogen
(art. 9, eerste lid, Gw) geschiedt 'behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet'. Aan deze wijze van beperking wordt een viervoudige
betekenis gehecht. In de eerste plaats wordt bedoeld dat algemene
beperkingen mogelijk zijn op basis van de Grondwet. Deze beperkingen
gaan dan uit van regels van privaatrecht, met name betreffende de
onrechtmatige daad, en regels van strafrecht in het Wetboek van Strafrecht.
Met wet wordt tevens gedoeld op bestuursrechtelijke wetten. 81 Ten tweede
moeten de beperkingen in algemene regels vervat zijn. Ten derde is alleen
de formele wetgever bevoegd am te beperken. De vierde betekenis is
omstreden. Volgens de regering impliceert de clausule namelijk ook

79 Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 26 (Nng, la, Eerste lezing, p. 26).
80 Kamerstukken II, 1976-1977, 13 872, Dr. 7, p. 29-30 (Nng, la, Eerste lezing, p. 197-198).
81 Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 18 (Nng, la, Eerste lezing, p. 18).
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rechtsbescherming door een rechter. Wanneer zich in een concreet geval
een beperking voordoet, moet een rechtsgang naar een rechter openstaan,
bijvoorbeeld een van de administratieve rechters. Gesteld kan worden dat
deze norm zich tot de wetgever richt teneinde een zo volledig mogelijke
rechterlijke beoordeling van grondrechtsschendingen na te streven." De
drukpersvrijheid kende de formule al v66r 1983, en wel sinds 1848. De
tot 1983 over diverse artikelen verspreide bescherming van de godsdienst-
vrijheid kende andere wijzen van beperking. De individuele godsdienstvrij-
heid (art. 181 Grandwet 1972) werd sinds 1848 beperkt via de c1ausule 'de
bescherming der maatschappij en harer Ieden tegen de overtreding der
strafwet'. Beoogd werd dit aspect van de godsdienstvrijheid zo ruim
mogelijk te beschermen, door de bevoegdheid van de wetgever in dezen,
anders dan bij de drukpersvrijheid, tot strafrechtelijk optreden op grond
van de formele wet te beperken."

Het gememoreerde verschiI in beschermingsomvang tussen het
censuurverbod in het eerste en het derde lid betekent dat de clausule
'behoudens ieders verantwoordelijkheid voIgens de wet' in deze Ieden alIeen
op repressieve beperkingen betrekking kan hebben, afgezien van preventieve
beperkingen van de vorm op grand van het derde lid. Het onderscheid in
het derde lid tussen vorm en inhoud zal in de praktijk niet scherp te maken
zijn: het is moeilijk om bijvoorbeeld bij een toneelvoorstelling beide facetten
van de uiting uit elkaar te houden. De vraag is ook of de geluidssterkte
tot de inhoud gerekend kan worden." Zo zal er in de regel wel een
verband tussen de inhoud van een uiting en een overheidsmaatregel tot
beperking wegens te verwachten wanordelijkheden zijn aan te wijzen. De
clausuleringen betreffende de beperkingsmogelijkheden in art. 6, eerste
lid, en art. 9, eerste lid, sIuiten preventieve beperkingen niet uir, zoals
censuur op de inhoud van een vergadering of de inhoud van een belijdenis.
Doordat deze bepalingen de eis van een formele wet zander delegatiemo-
gelijkheid stellen, zullen in het geval van een vergunningstelsel steeds
nauwkeurige wettelijke criteria aanwezig moeten zijn. Dit alleen al maakt
dergelijke beperkingen nogal onwaarschijnlijk.

82 Koekkoek en Konijnenbelt 1982, p. 30-32; Kortmann 1987, p. 51-52.
83 Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 11-12.
84 Zie hierover A.P.M. Brenninkmeijer, a.w., p. 171-172.
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C. Beperking alleen bij formele wet en alleen voor een bepaald doel

Het recht tot vereniging bevindt zich aan de andere kant op de schaal van
beperkingsmogelijkheden, tegenover het petitierecht. Dit in art. 8 Gw
neergelegde recht kan bij de wet worden beperkt in het belang van de
openbare orde. Art. 9 van de oude Grondwet verschilde hier in zoverre
van dat de wetgever verplicht was op te treden, en niet alleen ter beperking,
maar ook ter regeling van dit grondrecht. Het begrip 'openbare orde' moet
hier ruim opgevat worden, waarbij de wetgever aan het begrip nader inhoud
geeft. Preventieve beperkingen worden door de bepaling niet uitgesJoten.
Hiermee is een in principe verstrekkende beperkingsmogeJijkheid geschapen.
Van beJang is wel dat delegatie uitgesloten is, omdat het moeiIijk voorstel-
baar is dat het recht van vereniging anders beperkt kan, worden dan door
voor de gehele rechtsorde gelijke regels. 85 De rechter kan met de beperking
van het verenigingsrecht te maken krijgen door de regeling over verboden
rechtspersonen in boek 2 BW en in het WvSr. De regeling van de vereniging
in boek 2 BW van 1976 verving het op de vereniging betrekking hebbende
gedeelte van de Wet vereniging en vergadering van 1855, welke wet
uitvoering aan de grondwettelijke opdracht tot regeling had gegeven.

D. Beperking alleen bij of krachtens de formele wet en aIleen voor een
bepaald doel

De belijdenisvrijheid voor zover het de uitoefening buiten gebouwen en
besloten plaatsen betreft (art. 6, tweede lid), en het recht tot vergadering
en betoging (art. 9, tweede lid) kennen een gelijkluidende beperkingsclau-
sule. De wet kan in beide gevallen namelijk regels stellen 'ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden' . Deze doelcriteria laten op zich allerlei
maatregelen toe. De mogelijkheid van wettelijke regeling van beperkende
maatregelen is gerealiseerd in de Wet openbare manifestaties van 20 april
1988 (Worn; in werking getreden op 27 april 1988). In § 2.2.4 is hier al
aandacht aan besteed, in verband met het verschil tussen openbare en niet-
openbare plaatsen. V66r 1983 was de beperking van de hier samengebrachte
uitingsrechten anders geregeld. 'Buiten gebouwenen besloten plaatsen'
was de openbare godsdienstoefening alleen toegestaan waar dat in 1848

85 Zie hierover F.J. W. Liiwensteyn, Het recht van verenigingIHet verenigingsrecht, in: A.K.
Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1van de herziene Grondwet,
Nijmegen 1982. p. 196.
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aI het geval was. De col1ectieve godsdienstvrijheid 'binnen gebouwen en
besloten plaatsen' (art. 184, eerste lid, Gw 1972) ondervond begrenzing
in de zinsnede 'behoudens de nodige maatregelen ter zake der openbare
orde en rust' . Het recht van vergadering was samen met dat van vereniging
voorzien van de clausule 'De wet regelt dat recht in het belang der openbare
orde'. Alleen laatstgenoemde clausule biedt de waarborg van een wettelijke
grondslag, naast het aangeven van het doel der beperking. De clausule van
art. 184, eerste lid, liet naast wettelijke maatregelen ingrijpen van het
plaatselijk bestuur toe in concrete gevallen. 86 'Openbare orde' moest ruim
worden opgevat: in geval van het vergaderrecht viel daar de openbare
zedelijkheid, de rust en de staatsveiligheid onder. 87 Dit recht was samen
met het recht van vereniging nader uitgewerkt in de Wet vereniging en
vergadering van 1855, welke door de Worn werd ingetrokken. Met de
termen 'bescherming van de gezondheid', 'belang van het verkeer', en
'bestri jding of voorkoming van wanordelijkheden' in de huidige Grondwet,
wordt een differentiatie en beperking van het begrip 'openbare orde'
aangebracht.

De Worn ziet enerzijds op samenkomsten waarbij een godsdienst of
levensovertuiging beleden wordt, en anderzijds op vergaderingen en
betogingen." Er zijn verschillen tussen de regiems die op beide soorten
samenkomsten van toepassing zijn. Hierbij dient naast de aard van de
samenkomst te worden onderscheiden tussen samenkomsten op openbare
en op andere dan openbare plaatsen. De wet kent bevoegdheden toe aan
de gemeenteraad en de burgemeester. Kenmerkend voor deze wet is dat
er geen uitwerking wordt gegeven aan de door de Grondwet genoemde
doelcriteria. Deze worden in art. 2 herhaaId, waarnaast procedurevoorschrif-
ten worden gegeven en attributie van bevoegdheden plaatsvindt. 89 Dit ligt
echter in de lijn van de benadering die gekozen is met het grondwettelijk
stelsel van beperkingen, waarbij de beperking voornamelijk gezocht wordt
in competentievoorschriften.

Ten aanzien van de samenkomsten op openbare plaatsen wordt een stelsel
van voorafgaande schriftelijke kennisgeving mogelijk gemaakt. Aan de

86 Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 17.
87 Schilder 1989, p. 11-12.
88 De Wom wordt vanuit de godsdienstvrijheid helicht door Den Dekker-van Bijsterveld 1988,

p.79-82, 95-97; vanuit de vergader- en betogingsvrijheid door Schilder 1989, p. 84-104;
zie ook 1. BokmalH.P. Vonhogen, Artikel 6 en artikel 9 Grondwet: zwakke waarborgen,
gebrekkige uitwerking, in: De wetgeving ter uitvoering van hoofdstuk J van de Grondwet,
Zwolle, 1988, p. 97-119.

89 In deze zin: J. BokmalH.P. Vonhogen, a.w., p. 115.
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gemeenteraad is de imperatieve bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels
te stellen met betrekking tot de gevallen waarin een voorafgaande
kennisgeving vereist is. Onder andere moet worden vastgesteld of en
wanneer een voorafgaande kennisgeving wordt vereist (art. 3 en 4). Bij
het doen van een kennisgeving mogen over de inhoud van de uitingen geen
gegevens worden verlangd. WeI mag naar 'aard en onderwerp' van de uiting
worden gevraagd." In hoeverre dit dan niet de inhoud betreft is niet geheel
duidelijk. Het is moeilijk voorstelbaar dat de inhoud niet in verband staat
met de beoordeling door de burgemeester van de vraag of en in hoeverre
hij maatregelen moet nemen. De bedoeling zal in ieder geval zijn dat zo
terughoudend mogelijk wordt omgegaan met de inhoud en dat beperkingen
worden toegespitst op de vorm. Als het gaat om samenkomsten van
godsdienstige oflevensbeschouwelijke aard, uitgaande van een kerkgenoot-
schap, een zelfstandig onderdeel daarvan, of van een genootschap op
geestelijke grondslag, die op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig
terugkeren, is een eenmalige kennisgeving voldoende (art. 3, tweede lid).
De burgemeester heeft de mogelijkheid om voorschriften en beperkingen
te stellen of een verbod te geven. De gronden voor een verbod worden
in de wet limitatief opgesomd (art. 5, tweede lid). Deze maatregelen van
de burgemeester mogen geen betrekking hebben op de inhoud van de uiting.
De burgemeester kan tijdens de samenkomsten aanwijzingen geven, en in
bepaalde gevallen opdragen een samenkomst terstond te beeindigen en uiteen
te gaan. Gaat het om voor het publiek toegankelijke samenkomsten ter
vergadering ofbetoging op andere dan openbare plaatsen, dan heeft de raad
geen regelstellende bevoegdheid, en de burgemeester alleen de, repressieve,
bevoegdheid om de opdracht te geven een vergadering ofbetoging terstond
te beeindigen en uiteen te gaan 'indien de bescherming van de gezondheid
of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden dat vordert' (art.
8). Ten aanzien van soortgelijke samenkomsten ingevolge art. 6 bestaat
geen andere beperkingsmogelijkheid dan op grond van art. 6, eerste lid.
De beperkingen ingevolge de Wom kunnen zowel preventief als repressief
werken.

De vrijheid om vertoningen te geven die toegankelijk zijn voor personen
jonger dan zestien jaar kan bij of krachtens de wet worden beknot ter
bescherming van de goede zeden (art. 7, derde lid, tweede volzin). Deze
beperkingen kunnen repressief of preventief zijn, zoals een voorafgaande
keuring van films. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op de algemene

90 Kamerstukken II, 1985-1986,19427, Dr. 3, p. 18.
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regel van dit artikellid ten aanzien van meningsuitingen anders dan via
drukpers of omroep.

E. Beperking aileen bij of krachtens de formele wet

Ten aanzien van de uitingsmiddelen radio en televisie (art. 7, tweede lid,
Gw) is een afzonderlijk beperkingsregiem van kracht. De wet moet regels
stellen omtrent radio en televisie, met de mogelijkheid van delegatie. De
bepaling geeft hierbij niet nader aan binnen welke grenzen de overheid moet
blijven, behoudens het verbod van voorafgaand toezicht op de inhoud van
uitzendingen. Het is aan de wetgever om de omroepvrijheid nader af te
bakenen en beperkingen aan te brengen, met de mogelijkheid van delegatie.
Het is duidelijk dat de overheidsbemoeienis met de omroep veel groter is
dan bij andere uitingsvormen. Dit blijkt zowel uit het feit dat regels
noodzakelijk worden geacht, als uit het reeds genoemde feit dat het censuur-
verbod restrictief wordt opgevat. Een en ander is historisch verklaarbaar
door de nauwe verwevenheid tussen de schaarse technische middelen voor
het omroepbedrijf, en de mogelijkheid om uit te zenden. De overheid treedt
hier dan op als verdeler van schaarste. Dit argument heeft echter door de
technische ontwikkeling zijn actualiteit voor een deel verloren. De in het
tweede lid bedoelde wet is de Mediawet, die een groter bereik heeft dan
haar voorganger, de in 1988 ingetrokken Omroepwet, die aIleen ten aanzien
van de omroep gold. Gezien de snelle ontwikkelingen op omroepgebied
heeft de wijze van uitwerking van de wettelijke opdracht nog niet min of
meer duurzaam vorm gekregen.

F. Beperking door autonome regelgeving

Het gevolg dat onder het grondwettelijk beperkingsstelsel er in beginsel
geen ruimte is voor op autonome regels van organen van lagere openbare
lichamen berustende beperkingen lijdt op twee belangrijke punten
uitzondering.?' De tekst van art. 7, derde lid, Gw maakt het mogelijk dat
bedoelde regels de openbaringsvorm via de middelen waar dit lid op ziet
beperken; dus tijd, wijze en plaats van openbaring. Voorts is door
restrictieve rechterlijke interpretatie van het openbaringsrecht in wat nu
de bepaling van het eerste lid is een ongeschreven verspreidingsrecht
geschapen, waarvan de beperking door de autonome gemeentelijke
regelgever ter hand kan worden genomen. De beperkingsmogelijkheid komt

91 Zie i.v.m. radio en televisie § 3.1 onder C.

62



Uitingsrechten in het bestuursrecht

er op neer dat een zelfstandig middel van verspreiding niet in het algemeen
mag worden verboden, of van een algemeen vergunningstelsel afhankelijk
mag worden gemaakt; er moet gebruik van enige betekenis overblijven.
In deze gevallen is de regelgever gebonden aan de voor hem geldende
algemene bevoegdheidsgrens waar het de na te streven algemene belangen
betreft.

G. Beperking in de ambtelijke rechtsverhouding

In de Ambtenarenwet 1929, de Militaire Ambtenarenwet 1931, en de Wet
rechtstoestand dienstpLichtigenzijn door wetswijzigingen in 1988 bepalingen
opgenomen die de beperkingsmogelijkheden van uitingsrechten toespitsen
op de verhouding overheid-ambtenaar. Deze bepaLingenwerden noodzakeLijk
door het systeem van beperkingen dat in de Grondwet is neergelegd. Ook
de beperkingen die (militaire) ambtenaren in de uitoefening van grondrechten
kunnen worden opgelegd moeten een wettelijke grondslag hebben. Dit is
een gevolg van de ontwikkeling die het vraagstuk van de mate van
geoorloofde beperking van grondrechten in de ambtelijke verhouding heeft
doorgemaakt." Tijdens de Grondwetsherziening is uitgesproken dat
grondrechten volledig werken in de verhouding van de ambtenaar tot de
overheid. Dit bracht mee dat aIle beperkingen in de regeLingenvan materieel
ambtenarenrecht te herleiden moesten zijn tot de grondwettelijke beperkings-
clausules. De belangrijkste bepaling in de Ambtenarenwet waar het hier
in verband met de uitingsreehten om gaat is art. 125a, eerste lid, welke werd
ingevoegd bij wet van 20 april 1988 (Stb. 229). De Militaire Ambtenarenwet
kent een beperkingsclausule met gelijke strekking. Aan de ambtenaar komt
weliswaar de uitoefening van uitingsrechten toe, maar: 'De ambtenaar dient
zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van
de uitoefening van het reeht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging,
indien door de uitoefening van deze reehten de goede vervulling van zijn
functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze
in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn
verzekerd.' Dit komt erop neer dat de funetie van de ambtenaar in relatie
tot de gedane uiting bepalend is voor de omvang van de toegestane
beperkingen. De ambtenaar neemt daardoor, ondanks de uniforme regeling
van de beperkingsmogelijkheden in de Grondwet (behoudens ten aanzien
van personen aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen: art. 15, vierde

92 Zie onder meer C.].G. Olde Kalter. Overheidspersoneel en grondrechten, preadvies VAR.
Alphen aan den Rijn 1979.
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lid, Grondwet), toch een uitzonderingspositie in vergeleken met de overige
burgers.

De vrijheid van vereniging kent in zoverre een extra waarborg dat het
tweede lid van art. 125 bepaalt dat het enkele lidmaatschap van politieke
groeperingen die zijn geregistreerd overeenkomstig de Kieswet en van
vakverenigingen vrij is. Volgens art.125b is de ambtenaar niet gehouden
tot dienstverrichting op voor hem op grond van zijn godsdienst- of
levensovertuiging geldende feest- of rustdagen, tenzij het dienstbelang dit
onvermijdelijk maakt. Hier wordt enerzijds een bepaald aspect van de
godsdienstvrijheid voor ambtenaren uitgewerkt, en anderzijds wordt de
mogelijkheid tot beperking in het belang van de dienst geschapen. Art.125e
legt regels vast in verband met vertrouwensfuncties bij de overheid. Als
een sollicitant op grond van politieke gedragingen niet wordt aangesteld
kan het recht tot vereniging of de vrijheid van meningsuiting in het gedrang
komen, zodat de wet hier een basis voor beperking moet bieden,

3.3 Stelsel van beperking van uitingsrechten in het EVRM en het lVBP

In het IVBP en het EVRM wordt voor alle uitingsrechten dezelfde methode
van beperking gehanteerd. In de formulering van de clausulering zijn er
verschillen. Bij de beschrijving wordt uitgegaan van het EVRM.

Het EVRM kent voor de uitingsrechten een ander systeem van beperkin-
gen dan de Grondwet. 93 In de eerste plaats is er geen sprake van een
differentiatie in beperkingsclausules zoals de Grondwet die kent, waarbij
de beperkingsmogelijkheden zijn toegespitst op elk uitingsrecht afzonderlijk.
In het EVRM wordt per uitingsrecht een opsomming gegeven van de
algemene belangen die beperking kunnen rechtvaardigen, waarbij de 'wet'
de beperking moet voorzien ('prescribed by law'), en de beperking in een
democratische samenleving nodig moet zijn. Het vereiste van een voldoende
wettelijke grondslag lijlct volgens de jurisprudentie van het EHRM ruim
te worden opgevat. Naast de formele wet kan waarschijnlijk in het algemeen
ook autonome lagere regelgeving als grondslag dienen zonder uitdrukkelijke
delegatie van beperkingsbevoegdheid. 94 Dit betekent dat op dit punt het
EVRM ruimere beperkingsmogelijkheden biedt dan de Grondwet. Algemene
beperkingen ('limitations implicites') worden door het Europese Hof

93 Vgl. Th.L. Bellekom, Het Hof voor de Recbten van de Mens en de beperkingsclausules
van bet EVRM, in: A. W. Heringa e.a. (red.), 4O}oor Europees Yerdrag voor de Rechten
van de Mens, Leiden 1990, p. 59-74.

94 Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 636-642.
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verworpen voor die artikelen waarin expliciete beperkingsmogelijkheden
zijn opgenomen." In het IVBP is het beperkingsvraagstuk op soortgelijke
wijze aangepakt. Alleen ontbreekt in art. 18 en art. 19 de zinsnede dat
beperkingen in een democratische samenleving nodig zijn.

De uitingsrechten zijn in het EVRM vervat in de artikelen 9 tot en met
11. In het tweede lid van deze artikelen is de beperkingsmogelijkheid
neergelegd. Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en
het recht op het koesteren van een mening kunnen niet beperkt worden.
De beperkingsmogelijkheden zien op het uiten. De opsomming van de
belangen ter bescherming waarvan de uitoefening van een uitingsrecht
beperkt kan worden verschilt per artikel. Art. 9 betreffende de godsdienst-
vrijheid noemt hier het belang van de openbare veiligheid, de bescherming
van de openbare orde, gezondheid of goede zeden, en de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen. De opsomming in art. 10 met
betrekking tot de vrijheid van meningsuiting is uitgebreider: het belang
van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid,
het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam
of de rechten van anderen, het voorkomen van de verspreiding van
vertrouwelijke mededelingen, en de waarborging van het gezag en de
onpartijdigheid van de rechterlijke macht. De vrijheid van vergadering en
vereniging in art. 11 kan worden beperkt in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden
en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid en de goede
zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een
bijzondere beperkingsmogelijkheid wordt geschapen voor de uitoefening
van het verenigings- en het vergaderrecht door leden van de gewapende
macht, van de politie en van het ambtelijk apparaat van de staat.

De bepaling over vrijheid van meningsuiting kent de meeste doelcriteria,
en de bepaling over de godsdienstvrijheid de minste, terwijl het recht van
vereniging en vergadering expliciet een uitzondering maakt voor personerr'
die tot de overheid in een bijzondere rechtsverhouding staan. De radio-
omroep-, bioscoop of televisieondernemingen nemen in verband met de
vrijheid van meningsuiting een bijzondere positie in, in zoverre dat de derde
volzin van het eerste lid van art. 10 expliciet een vergunningstelsel mogelijk
maakt.

Het IVBP wijkt af op het punt van de opgesomde belangen. Art. 18,
derde lid, bepaalt dat beperkingen van de godsdienstvrijheid door de wet

95 Th.L. Bellekom, a. w., p. 63-65.
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moeten worden voorgesehreven en noodzakelijk moeten zijn ter besehenning
van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden
of de fundamentele reehten en vrijheden van anderen. Art. 19, derde lid,
bepaalt dat beperkingen van de vrijheid van meningsuiting bij de wet moeten
zijn voorzien en nodig moeten zijn in het belang van de reehten of de goede
naam van anderen, of in het belang van de nationale veiligheid of ter
beseherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.
Volgens art. 21 moeten beperkingen van de uitoefening van het reeht van
vergadering in overeenstemming met de wet worden opgelegd en in een
demoeratisehe samenleving geboden zijn in het belang van de nationale
veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de beseherming
van de volksgezondheid of de goede zeden of de besehenning van de reehten
en vrijheden van anderen. De vrijheid van vereniging (art. 22) kan worden
onderworpen aan bij de wet voorgesehreven beperkingen die in een
demoeratisehe samenleving geboden zijn in het belang van de nationale
veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de beseherming
van de volksgezondheid of de goede zeden of de besehenning van de reehten
en vrijheden van anderen. Leden van de strijdmaeht en van de politie kunnen
verdergaande ('wettige') beperkingen opgelegd krijgen.

In het IVBP zijn net als in het EVRM bepaalde categorieen personen
die in een bijzondere reehtsverhouding tot de overheid staan aan een aparte
behandeling onderworpen. Het EVRM gaat hierbij verder door ook het
ambtelijk apparaat erbij te rekenen, en reehtmatige beperkingen op hun
vergadervrijheid toe te laten. Nederland heeft een voorbehoud gemaakt
bij art. 19 waar het de beperkingen van de omroepvrijheid betreft.

Het is de vraag of in vergelijking met de grondwettelijke beperkingsclau-
sules het EVRM en het IVBP een grotere speelruimte aan overheidsorganen
bieden om beperkende maatregelen te nemen. In algemene zin is hier niets
over te zeggen. In de loop der tijd zal door de reehterlijke interpretatie
een steeds nauwkeuriger invulling van deze clausules plaats vinden, samen
met een nadere afbakening van de omvang van de uitingsreehten zelf. Het
kan hierbij versehil maken of een nationale reehter een verdragsbepaIing
interpreteert of een internationaIe reehter aIs het EHRM. Vaste juris pruden-
tie van dit hof is dat aan de nationale overheden een 'margin of appreciation'
wordt gelaten bij de vraag of een beperking noodzakelijk in een dernocrati-
sche samenleving is." Nationale rechters nemen ten opziehte van over-

96 J.G.C. Schokkenbroek, De margin of appreciation-doctrine in de jurisprudentie van bet
Europese Hof', in: A.W. Heringa e.a. (red.), 40 jaar Europees Verdrag voor de rechten
van de mens, Leiden 1990, p. 41-58.
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heidsorganen van de eigen staat en de hen toekomende beoordelingsvrijheid
een andere positie in dan het EHRM. Het EHRM als speeifiek met het
toezieht op de naleving van het EVRM belaste reehter, staat verder van
de nationale juridisehe culturen af en heeft te maken met op dat punt
uiteenlopende samenlevingen.

Hoewel het aangeven van beleidsdoelen of aspeeten van het openbaar
belang onvermijdelijk veel in het ongewisse laat, leidt het wel tot een zinvol
riehtinggevend kader voor de toetsing van overheidshandelingen. Bij een
beperkende overheidshandeling moet de reehter in de overwegingen ten
minste enige rekensehap geven van de relatie met een of meer aangegeven
beperkingsdoelen. De beperkingsmethode die in beide verdragen gebruikt
wordt zou nadelig voor de bescherming van grondreehten zijn, als eruit
geeoncludeerd zou worden dat elke inbreuk op een van de belangen een
beperking zou reehtvaardigen. Eehter, in de bepalingen betreffende de
uitingsreehten wordt in de meeste gevallen als essentieel element gesteld
dat er een wettelijke grondslag moet zijn, en dat de beperking in een
demoeratisehe samenleving noodzakelijk moet zijn. Met deze belangrijke
eisen is het mogelijk om tot een adequate toetsing van beperkingen te komen
gelet op de omstandigheden van het geval. Of hiervan sprake is, hangt net
als bij de nationale grondreehten, uiteindelijk af van de houding van de
reehter.

4 Afronding

In de voorgaande besehouwingen over grondreehten in het algemeen en
uitingsreehten in het bijzonder gaat het om diverse aspeeten die van
betekenis zijn voor de wijze van beseherming van uitingsrechten door
administratieve reehters. Hierbij werd voornamelijk aandaeht gesehonken
aan de positiefreehtelijke kant van het grondreehtenvraagstuk.

Het belang van grondreehten voor de reehtsbeseherming, zoals deze
beseherming ondermeer door administratieve reehters wordt geboden, is
voornamelijk gelegen in de omstandigheid dat de waarborgen die de
grondreehten bieden niet afdoende via de, vaak door diseretionaire
bevoegdheden en vage normen gekenmerkte, administratieve wetgeving
kunnen worden gerealiseerd. Grondreehten zijn in het toetsingskader van
de reehter steeds belangrijker geworden. Hierbij wordt gewezen op de
versehuiving van het zwaartepunt in regelgeving naar de bestuursorganen
en de dienovereenkomstige uitholling van de waarborgen van de formele
wet. Uitingsreehten funetioneren in het kader van het administratieve proces
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primair als afweerrecht; de 'klassieke' benadering staat bij deze grondrech-
ten voorop. Het is echter interessant in het kader van de vraag naar de
reikwijdte van de uitingsrechten om te bezien in hoeverre in de jurispruden-
tie een 'sociale component' van de uitingsrechten tot ontwikkeling komt.

Voorts is aangegeven dat in het Nederlandse positieve recht de
vanzelfsprekende gebondenheid van aile overheidsorganen aan grondrechten
geen uitdrukkelijke (grond)wettelijke basis heeft. De volledige rechtswerking
van de uitingsrechten in de verhouding van de burger tot de overheid sluit
niet uit dat de rechter toch een grondrecht meer of minder in de afweging
kan betrekken; dat hij in zekere zin terughoudend is. Dit blijkt dan uit de
wijze van interpretatie van de reikwijdte van een grondrecht (extensief of
restrictief) of uit de wijze van toetsing (integraal of marginaal, abstract of
concreet) aan de beperkingsclausules. Een rol kan hierbij spelen dat de
rechter vaak te maken krijgt met de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden. Ben vraagpunt is tevens of de administratieve rechters
internationale grondrechten en nationale grondrechten verschillend
benaderen. In hoeverre komen zij in concrete gevallen tegelijk als
toetsingsnorm voor, en wanneer hebben de internationale grondrechten
zelfstandige betekenis?

Met betrekking tot de afzonderlijke uitingsrechten kan de vraag gesteld
worden hoe zij uitgelegd worden in het licht van de elementen in de
grondrechtsomschrijvingen, en of de rechter het toepassingsgebied van een
uitingsrecht restrictief of extensief interpreteert. Hierbij is van belang de
vraag welke aspecten van de uitingsrechten in de administratieve rechtspraak
aan de orde komen. Hieruit kan afgeleid worden wat de betekenis van de
jurisprudentie voor de uitingsrechten is. Betreft het wezenlijke aspecten,
of slechts randverschijnselen? Voorop staat hierbij de wijze waarop het
beperkingsvraagstuk wordt benaderd. Dit is een cruciaal probleem gelet
op de strikt bedoelde grondwettelijke beperkingssystematiek. Ben rechter
kan op twee manieren in een bepaald geval een algemeen belang boven
een grondrechtelijk belang laten prevaleren: restrictieve interpretatie van
de omvang van het grondrecht, of de betrokken overheidshandeling als een
toegestane beperking aanmerken gelet op de beperkingsclausule. Uitgangs-
punt bij de beschouwing van de jurisprudentie moet zijn dat, uitgaande van
de huidige maatschappelijke omstandigheden, een redelijkerwijs zo ruim
mogelijke interpretatie van de reikwijdte van een grondrecht moet worden
gegeven. Hierdoor komt veel duidelijker uit dat bepaald overheidsoptreden,
al dan niet toelaatbaar, beperkend werkt ten opzichte van een grondrecht.
Uit een oogpunt van grondrechtenbescherrning verdient het als uitgangspunt
de voorkeur dat de rechter afwegingen betreffende grondrechten zoveel
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mogelijk toespitst op de beperkingsmogelijkheden, en niet op de afgrenzing
van het toepassingsgebied van een grondrecht. De huidige maatschappelijke
dynamiek met een groeiende pluriformiteit op het gebied van de moraal
maakt de vraag naar de grondrechtelijke reikwijdte des te dwingender.

Het censuurverbod in art. 7 Gwen het recht van petitie in art. 5 Gw
kennen geen beperkingsclausule. De mogelijkheden tot beperking van
uitingsrechten in het geval van de artikelen 6, tweede lid, 7, tweede lid,
7, derde lid, tweede volzin, en 9, tweede lid, Gw liggen in het bijzonder
op het bestuursrechtelijke vlak. In het geval van de artikelen 6, eerste lid,
7, eerste lid, 7, derde lid, eerste volzin, 8 en 9, eerste lid, Gw vormt de
bestuursrechtelijke beperking van uitingsrechten slechts een facet, naast
belemmeringen die door regels van privaatrecht of strafrecht opgeworpen
mogen worden. De clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet' was van oudsher meer op beperking via het strafrecht en het
privaatrecht gericht.

De betekenis van de diverse grondwettelijke clausuleringen voor de
administratieve rechtspraak hangt enerzijds samen met een belangrijke
karakteristiek van veel bestuursrechtelijke normstelling - de bestuurlijke
beoordelingsvrijheid - en anderzijds met het toetsingsverbod in art. 120
Gw. Voor zoverer namelijk sprake is van bestuursrechtelijke discretionaire
bevoegdheden kunnen deze niet worden herleid tot de clausule 'behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet' , aangezien deze zinsnede geen
delegatie mogelijk maakt. Alleen een uitgewerkte beperkingsnorm in de
(formele) administratieve wet zelf, die de daarop gebaseerde concrete
besluiten gebonden maakt, zou op grond van deze clausule geoorloofd zijn
als repressieve beperking in het geval van art. 7, eerste lid, of als
preventieve dan wel repressieve beperking in het geval van het eerste lid
van de art. 6 en 9, en het derde lid van art. 7 (met betrekking tot de vorm
van het openbaren). Ook de beperkingsclausule van art. 8 maakt geen
delegatie mogelijk. In die gevallen dat de clausuleringen wei delegatie
toelaten, of zelfs autonome lagere regelgeving, staat art. 120 Gw in de weg
aan de toetsing van de wijze waarop de Worn gebruik maakt van de
beperkingsmogelijkheid in art. 6, tweede lid en art. 9, tweede lid. Dit geldt
ook voor de toetsing van de normsteUing in de wet die de radio en televisie
regelt aan art. 7, tweede lid (de Mediawet).

Van belang voor de administratieve rechter als grondwettelijke toet-
singsgrond zijn: het in de jurisprudentie ontwikkelde verspreidingsrecht
annex aan art. 7, eerste lid, het censuurverbod in het tweede lid ten aanzien
van de in lagere regelgeving opgenomen mediaregels, en de beperkings-
mogelijkheden van het derde lid van art. 7 voor zover deze de openbarings-
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vorm betreffen alsmede de beperking van vertoningen toegankelijk voor
jeugdigen.

De beperkingsmogelijkheden van uitingsrechten die de verdragen bieden,
geven meer ruimte voor een belangenafweging met betrekking tot een
bestuursrechtelijke overheidshandeling in het kader van het grondrecht,
gelet op de genoemde algemene belangen, het ontbreken van een toetsings-
verbod voor de rechter in de zin van art. 120 Gw, en de omstandigheid
dat autonome lagere regelgeving ook onder het wetsbegrip in de verdragsbe-
palingen vall.

Ret vraagstuk van de grondwettelijke beperking van uitingsrechten in
de verhouding van de ambtenaar tot de overheid heeft geleid tot op deze
verhouding toegespitste beperkingsmoge1ijkheden in onder meer de
Ambtenarenwet 1929, die als toetsingskader voor de ambtenarenrechter
dienen. In het EVRM en het IVBP wordt incidenteel een extra beperkings-
mogelijkheid geschapen voor 'bijzondere' groepen, maar voor het grootste
deel zijn de reguliere clausules van toepassing.

Uitputtend kan de beschouwing in dit hoofdstuk al daarom niet zijn,
omdat de in het tweede deel te presenteren jurisprudentie juist op een
wezenlijke manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de uitingsrechten.
Er bestaat dus een wisselwerking tussen de context van de toetsing aan
uitingsrechten, voor zover deze gevormd wordt door vraagstukken
betreffende de uitingsrechten, en de wijze waarop de administratieve rechter
omgaat met deze uitingsrechten. Door de toepassing van uitingsrechten geeft
de rechter mede vorm aan de betekenis van het grondwettelijke en
verdragsrechtelijke kader waarin zijn optreden moet worden bezien.
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Beoordelingsvrijbeid in bet bestuursrecbt

1 Inleiding

1.1 Plan van behandeling

De administratieve rechter wordt bij de bescherming van uitingsrechten
geconfronteerd met bestuursrechtelijke discretionaire bevoegdheden. De
wijze van toetsing aan uitingsrechten dient mede in dit licht te worden
bezien. Dit hoofdstuk bevat met het oog op de analyse 'van jurisprudentie
een verkenning van het vraagstuk van de beoordelingsvrijheid van
overheidsorganen bij het verrichten van concrete overheidshandelingen,
voor zover deze vrijheid voortvloeit uit de wettelijke bevoegdheidsom-
schrijving.' Hiertoe wordt in het vervolg van deze inleiding ingegaan op
enige relevante kenmerken van de bestuursrechtelijke normstelling (§ 1.2).
Vervolgens wordt een beeld gegeven van de belangenafweging in het
bestuursrecht (§ 2), en van het onderwerp beoordelingsvrijheid of discretio-
naire bevoegdheid (§ 3). Daarna wordt de in dit onderzoek gehanteerde
benadering, inclusief de gevolgde terminologie, weergegeven (§ 4). Besloten
wordt met een korte afronding (§ 5).

1.2 Bestuursrechtelijke normstelling

Dat bestuursorganen vaak een ruime beoordelingsvrijheid toekomt, hangt
samen met de 'gelede normstelling' in het bestuursrecht. Deze wijze van
norms telling heeft tot gevolg dat de in een concreet geval relevante
gedragsregels verspreid zijn over verschillende voorschriften. Zij wordt
beschouwd als een opvallend aspect van het bestuursrechtelijk normenstel-
sel. 2 Dit kenmerk is op zich ook mede bepalend voor andere rechtsge-
bieden. In het bestuursrecht echter beperkt de formele wet zich in veel
gevallen tot het bieden van een kader voor de materiele normen die op een

Voor een evenwichtiger beeld van het onderwerp moet mede de houding van de rechter
in ogenschouw worden genomen; hoofdstuk 5 bevat een verkenning vanuit deze optiek aan
de hand van de begrippen abstracte toetsing, concrete toetsing en marginale toetsing.

2 Vgl. Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 179 e.v.
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lager niveau tot stand moeten worden gebracht." De formele wet is voor
het bestuursreeht dan minder belangrijk dan voor het privaatreeht en het
strafreeht, als het gaat om de regel waaruit de gedragsnormering van burgers
gekend kan worden. Aangezien uitingsreehten vooral materiele normen
begrenzen, beperkt deze wijze van normstelling de mogelijkheid dat
bepalingen in formele wetten in strijd zijn met uitingsreehten; het komt
vooral aan op de uitvoeringsvoorsehriften. Illustratief voor dit versehijnsel
is de verhouding van de Woningwet tot de bouwverordening" en van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening tot het bestemmingsplan. Ret rnateriele
reeht treffen we voornamelijk aan in de bouwverordening en het bestem-
mingsplan: voor de toetsing aan grondreehten zoals de uitingsvrijheid zijn
deze voorsehriften belangrijker dan de wet waarin zij hun grondslag vinden.
Ais sluitstuk van de gelede normstelling voegt de bouwvergunning, voor
zover dit een vrije beschikking is, op het geval toegespitst materieel reeht
toe. Een belangrijke eategorie kaderwetgeving wordt gevormd door de
planwetgeving, bijvoorbeeld de genoemde Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De redenen voor het versehijnsel van de gelede normstelling zijn gelegen
in de omvang van de bestuursreehtelijke normstelling, de voortsehrijdende
teehnisehe ontwikkeling en veranderende omstandigheden, de adrninistratieve
en teehnisehe details die regulering behoeven, het beginsel van de
deeentralisatie, de mate waarin nadere invulling van een norm pas in een
eonereet geval mogelijk is, en de mogelijkheid van inspraak of overleg voor
belanghebbenden.'

Eehter niet de gehele bestuursreehtelijke regelgeving is als kader- of
raamwetgeving aan te duiden. Op belangrijke terreinen, in het bijzonder
de belastingwetgeving en de soeiale-verzekeringswetgeving, bevatten de
formele wetten belangrijke rnateriele voorschriften." In tegenstelling tot
wetten op deze terreinen brengt kaderwetgeving een grotere mate van
beoordelingsvrijheid voor bestuursorganen met zieh. Op de genoemde
gebieden is er in het kader van de belastingheffing, de premieheffing en
de soeiale uitkeringen sprake van besehikkingen die een sterk gebonden
karakter dragen.

3 De 'terugtred van de wetgever': H.D. van Wijk, Besturen met recht, 's-Gravenhage 1974,
p. 99 e.v.; vgl. D.W.P. Ruiter, Kleven in het bestuursrecht, Bw 1978, p. 352-370.

4 Zie echter Bouwbesluit (k.b. van 16 december 1991, Stb. 1991,680; inwerkingtreding 1
oktober 1992) dat in plaats komt van de technische voorschriften in de gemeenlelijke bouwver-
ordeningen,

5 Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 187-188.
6 De Haan 1986, p. 183-184.
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Het gaat in dit onderzoek primair om beoordelingsvrijheid in het kader van
de beschikkingsbevoegdheid, aangezien volgens de huidige procesrechtelijke
regelingen de mogelijkheid van beroep op een van de administratieve
rechters in het algemeen is beperkt tot beroep tegen concrete overheidshan-
delingen. Concrete besluiten worden in de regel aangeduid als 'beschikking'.
Dit begrip dient daarom afgezet te worden tegen de overige overheidshande-
lingen.?

In de literatuur worden de handelingen waartoe de organen van de
overheid bevoegd zijn doorgaans onderscheiden in rechts- en feitelijke
handelingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke handelingen, extern
en intern werkende handelingen, en in algemene regels en beschikkingen. 8

Het betreft geen absolute scheidingen; er worden bepaalde zaken onderschei-
den, niet gescheiden.

Publiekrechtelijke rechtshandelingen (besluiten) bevatten in deze optiek
algemene regels ofbeschikkingen. Dit zijn prototypen die beogen een zeer
divers scala aan besluiten te dekken, waarvan de afgrenzing in concreto
problematisch kan zijn, zoals uit de Arob-jurisprudentie blijkt.? Om
besluiten nader in te delen wordt gebruik gemaakt van de begrippenparen
abstract-concreet en algemeen-individueel. 10Het eerstgenoemde paar wordt
dan betrokken op de mate van bepaaldheid van de geregelde gevallen, de
werking in tijd of de ruimtelijke werking. Het tweede paar ziet op het al
dan niet bepaald zijn van de personen tot wie het besluit zich richt. Van
regelgeving is in ieder geval sprake als de besluiten een algemeen en abstract
karakter hebben. Aan het andere eind bevinden zich de beschikkingen die
als individueel en concreet worden aangeduid. Er is een gradueel verschil
tussen regel en beschikking, het onderscheid hangt af van de aspecten
waarop de abstractie wordt toegepast. Het is dan ook moeilijk alle in het
bestuursrecht voorkomende besluiten in deze tweedeling onder te brengen.
Hierbij kan gewezen worden op het problematische rechtskarakter van het
plan." Besluiten die tot het 'tussengebied' gerekend kunnen worden zijn,
naast de plannen, regelingen die voor een beperkt aantal belanghebbenden

7 De procesrechtelijke kant van begrippen als beschilckingen algemeen verbindend voorschrift
komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

8 Vooral in inIeidende juridische literatuur, by. T.Koopmans, Compendium van het staatsrecht,
5edruk, Deventerl987, no. 15; daarnaastbv. Van WijkIKonijnenbelt1988, p. 185; Rapport
ABAR, 5e druk, Alphen aan den Rijn 1984, p. 2-5.

9 Vgl. p.e.M.A. Michiels, De Arob-beschikking; diss. KUN 1987.
10 Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 183-184; De Haan 1986, p. 195.
11 Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 277.
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gelden en beschikkingen die tot een zeer ruime kring van belanghebbenden
gericht zijn.

Het begrip beschikking als rechtshandeling wordt in de literatuur op
twee manieren beschouwd: als dogmatisch begrip en als in de jurisprudentie
gevormd begrip." Bij het eerste moet worden gedacht aan de mede vanuit
het buitenland geinspireerde ontwikkelingen in de bestuursrechttheorie. 13

Het gaat eigenlijk niet zozeer om twee verschillende begrippen, als weI
om twee kanten van hetzelfde begrip, afbankelijk van de vraag of het een
benadering vanuit de wetenschap of een benadering vanuit de rechtspraktijk,
in het bijzonder de rechtspraak, betreft. Bij een 'jurisprudentieel begrip'
gaat het vooral om de Arob-beschikking." De ontwikkelingen met
betrekking tot de diverse begripsbenaderingen hangen nauw samen, en
beinvloeden elkaar over en weer. Het is de bedoeling in het komende
adrninistratieve procesrecht het begrip 'besluit' te hanteren in de regeling
van de rechtsmacht van de rechtbank in bestuursrechtelijke geschillen. Dit
begrip omvat naast de beschikking ook het besIuit van algemene strek-
king. IS

Historisch en terminologisch gezien is de term beschikking niet altijd
gebruikt voor besluiten met een individuele en concrete strekking, doch
dit is nu weI gangbaar in de dogmatische begripsbepaling." In verband
met het geven van een dogmatische omschrijving van het begrip, welke
voldoende inzicht geeft in zijn diverse verschijningsvormen in de administra-
tieve rechtspraak, moet worden bedacht dat er vele definities voor 'beschikk-
ing' in omloop zijn." Volstaan kan hier worden met aan te geven dat een
beschikking een eenzijdig besluit van een bestuursorgaan is, dat zijn
grondslag vindt in een als staats- of bestuursrechtelijk aan te duiden
bevoegdheid, en dat beoogt om de rechtsbetrekking tussen een bestuursor-
gaan en een ander bestuursorgaan of een burger in individuele en concrete
gevallen nader vorm te geven. De volgende elementen komen daarbij naar
voren: eenzijdigheid, bevoegdheidsgrondslag, individuele en concrete
werking, gerichtheid op rechtsgevolg en het afkomstig zijn van een

12 W. Konijnenbelt, Feitelijkeen beschikking, GSl. 6801, p. 334-335, hanteert het onderscheid
tussen strategische en dogmatische omschrijvingen.

\3 J. de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst, diss. KUB, Zwolle 1988, p. 16-89.
14 F.C.M.A. Michiels, De AROB-beschikking, diss. KUN 1987; dit werk biedt, naast hel in

de vorige noot genoemde werk, een overzicht van de betekenissen van het begrip beschikking
en verwante begrippen.

15 Kamerstukken II 1991-1992,22495.
16 F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 21-23.
17 F.C.M.A. Michiels, a.w., p. 24.
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bestuursorgaan." De Jong wijst. erop, op grond van een analyse van het
beschikkingsbegrip in de Nederlandse bestuursrechtelijke literatuur, dat
er vier centrale elementen zijn die de kern van het beschikkingsbegrip
vormen, te weten de gerichtheid op rechtsgevolg, het afkomstig zijn van
een bestuursorgaan, de eenzijdigheid en de concrete werking. 19

2 Belangenafweging in het bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft betrekking op de normering van de uitoefening van
overheidsbevoegdheden via geschreven en ongeschreven recht. Deze
normering geschiedt mede via grondrechtelijke waarborgen die zijn
neergelegd in de Grondwet en in verdragen. Of en in hoeverre een regel
een inbreuk vormt op een grondrecht hangt enerzijds af van de belangen
die de regelgever beoogt te beschermen, en anderzijds van de belangen
die het grondrecht beoogt te beschermen. In ieder geval is de regelgever
gebonden aan de grenzen die het behartigen van het openbaar belang stelt.
Voor de bescherming van grondrechten betekent het instrumentele karakter
van het bestuursrecht dat de relatie tussen doel en middel in de hantering
van het bestuursrecht in het oog moet worden gehouden. Tussen beide moet
evenredigheid bestaan, waarbij een grondrechtsschending die de toelaatbare
beperkingen te buiten gaat reden kan zijn voor de rechter een onevenredig
gebruik van een overheidsbevoegdheid vast te stellen.

Het optreden van overheidsorganen, zoals via het bestuursrecht, behoort
steeds te geschieden in het kader van de publieke taakvervulling, dat is de
vervulling van een taak ter behartiging van een of meer aspecten van het
algemeen belang, hetzij ingevolge uitdrukkelijke opdracht, hetzij ingevolge
de feitelijke positie in de samenleving." Ook anderen dan de overheid
kunnen betrokken zijn bij de publieke taakvervulling.

Wat zijn nu eigenlijk openbare of algemene belangen die overheidsorga-
nen nastreven, en waaruit kunnen deze belangen worden afgeleid? Er is
over dit onderwerp veel geschreven vanuit uiteenlopende filosofische en
wetenschappelijke gezichtspunten, maar het is in dit kader met zinvol hier

18 Zie o.a. Rapport ABAR, 5e druk, Alphen aan den Rijn 1984, p. 57 e.v.; Van Wijk/Konij-
nenbelt 1988, p. 208.

19 J.P. de long, a.w., p. 18.
20 J. van der Hoeven, De rnagische lijn, in: Staatsrecht en bestuursrecht, Zwolle 1984, p. 194-

195.
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diep op in te gaan." Wat in een bepaalde samenleving nu precies als
'algemeen belang' wordt gezien, en door overheidsregulering moet worden
behartigd, is, zoals in navolging van Van der Hoeven kan worden betoogd,
gebonden aan tijd, plaats en aan het oordeel van hen die zijn belast met
het vaststel1en van de inhoud van het 'algemeen belang.P Gelet op deze
re1ativeringgaat het bij het algemeen belang om juridisch relevante belangen
die de individuele mens of groepen van mensen te boven gaan, om belangen
voor velen, en die daarbij door de individuele mens of door menselijke
groeperingen niet adequaat zelf behartigd kunnen worden. Deze belangen
zijn daarmee 'openbaar', in die zin dat de overheid handelend behoort op
te treden in de samenleving ter verwezenlijking van die openbare belangen.
Het begrip kan dus op diverse manieren benaderd worden. Voor zover de
term in het bestuursrecht in verband met de uitoefening van bevoegdheden
van bestuursorganen gebruikt wordt geschiedt dit niet op een eenduidige
wijze. WeI komt het begrip prominent naar voren bij het vernietigingsrecht
van de Kroon."

Het algemene belang kan worden afgeleid uit een wettelijke bepating
of uit het geheel van een wettelijke regeling. Hierbij zijn de wettelijke
doelstellingen van belang, de beleidsdoelen die met een regeling worden
nagestreefd. Het is mogelijk dat de rechter hierbij wordt geconfronteerd
met tegenstellingen tussen belangen neergelegd in wettelijke regelingen."
Hennekens signaleert het gevaar dat de overheidsactiviteiten worden
opgesplitst in belangen, met voor elk be1ang een eigen overheid. Het is
dan aan de rechter om in concreto het gewicht van de in geding zijnde
algemene belangen onderling te bepalen. Om, in het kader van de
administratieve rechtspraak, af te wegen welke belangen een grondrechtbe-
perkend optreden van overheidsorganen kunnen rechtvaardigen, vormen
de beperkingsclausules in de diverse bepalingen in Grondwet en verdragen
een aanknopingspunt.

Voor de vraag welke openbare belangen betrokken zijn bij de beslechting
van een geschil is het relevant te weten of het om overheidsbevoegdheden

21 Vgl. A.H.I. Swart, De toelating en uitzetting van vreemdeIingen, diss. UvA, 1978, p. 187-
188.

22 I. van der Hoeven, De magische lijn, in: Staatsrecht en bestuursrecht, Zwolle 1984, p. 193.
23 Vgl. de al wat oudere studies naar de plaats van het 'algemeen belang' in het bestuursrecht:

S.O. van Poelje en C.H.F. Polak, Het begrip 'algemeen belang' in de verschillende
onderdelen van het administratieve recht, preadviezen VAR 1950.

24 M.Ph.l.A.M. Hennekens, Toetsing van verordeningen dooradministratieve rechters en in
Kroonberoep, preadvies VAR 1987, p. 90-92.
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in autonomie of in medebewind gaat. 25 In de autonome sfeer kan de
plaatsing van een bepaling in de autonome verordening van betekenis zijn
voor het achterhalen van het aspect van het openbaar belang dat gediend
mag worden. Hierbij wordt het adagium 'rubrica est lex' gehanteerd, waarbij
bij gebreke van andere wijzen om het motief van een bepaling te achterha-
len, dit motief wordt afgeleid uit de plaatsing van die bepaling in een
bepaalde rubriek."

Het openbaar belang komt in de jurisprudentie met betrekking tot
grondrechten op twee manieren aan de orde. Naast de boven genoemde
situatie dat beperkingsclausules worden geinterpreteerd, staat de situatie
waarbij een rechter de reikwijdte van een grondrecht moet bepalen. In eerste
instantie lijkt het alsof bier alleen de uiting en haar context een rol speelt
(particulier belang), maar het kan zijn dat het openbaar belang dat in het
proces aan de orde is, van invloed is op de afbakening van de reikwijdte
van het uitingsrecht. Dit hangt samen met de problematiek van de
toelaatbaarheid van algemene beperkingen van grondrechten, waarover in
het vorige hoofdstuk is gesproken, en waaraan in het tweede deel mede
aandacht wordt besteed. Overigens is - dit ter relativering - de door
grondrechten geboden overheidsonthouding ook als het behartigen van een
algemeen belang op te vatten. Een tegenstelling tussen aan grondrechten
afbreuk doende algemene belangen en onder de bescherming van grondrech-
ten vallende particuliere belangen is daarom te scherp, beide kunnen
samenvallen. Zo vereist het algemeen belang dat het grondrecht van de
een wordt beperkt door de rechten en vrijheden van anderen.

Als de problematiek van de beoordelingsvrijheid benaderd wordt vanuit
de vraag welke belangen een bestuursorgaan in het concrete geval in de
afweging mag betrekken, dan hangt dit samen met de vraag hoeveel vrijheid
of speelruimte een bestuursorgaan heeft in de besluitvorming in dat concrete
geval. Helder en Jue hebben betoogd dat aan het vraagstuk twee dimensies
zijn te onderkennen." Ten eerste een afweging van het openbaar belang
dat de betrokken wettelijke regeling beoogt te dienen tegen andere openbare
belangen, en ten tweede een afweging van het betrokken openbaar belang
tegen particuliere belangen van burgers. Wat de eerste afweging betreft
moet worden opgemerkt dat het bestuursorgaan hierin meer of minder wordt

25 F.A.M. Stroink/ B.W.N. de Waard, Het specialiteitsbeginsel, in: Burger en overheid
(Steenbeek-bundel), "s-Gravenhage 1984, p. 240 e. v.

26 StroinklDe Waard, a. w., p. 240-241.
27 E. Helder, R.J. Jue, Belangenafweging in het bestuursrecht, Bw 1987, p. 25-41.
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beperkt, gelet op de mate waarin de onderlinge afweging van openbare
belangen reeds door de regelgever is verricht. In het kader van het
behartigen van het openbaar belang streeft een bestuursorgaan bij het
verrichten van handelingen naar het bereiken van aan die handelingen
gekoppelde doelstellingen, zoals de bescherming van de openbare orde of
de handhaving van de volksgezondheid. De auteurs formuleren particuliere
belangen als die factoren die maken dat het nemen van een besluit voor
burgers 'verschil maakt'.

In dit onderzoek gaat het om de positie van uitingsrechten aIs rechtens
te beschermen belangen in een afweging met aspecten van het openbaar
belang die in een concreet geval aan de orde zijn. Bij meer gebonden
bevoegdheden van bestuursorganen is de belangenafweging voor een
belangrijk deel reeds uitgekristalliseerd in de regeling waaraan het
bestuursorgaan de specifieke bevoegdheid ontleent. Zodra er vrijheid tot
beoordeling aanwezig is op grond van de wettelijke regeling kan er sprake
zijn van een belangenafweging in concreto. Onderscheiden moet dus worden
tussen belangenafweging op het niveau van de regeling, en op het niveau
van de beschikking. Bij meer vrije beschikkingen is het niet altijd duidelijk
welke belangen in de afweging moeten worden betrokken. Er is dan niet
aItijd een gebondenheid scheppend kadervoor de bevoegdheidsuitoefening,
waaruit de relevante belangen naar voren komen.

Overigens kunnen positieve overheidsmaatregelen in dienst van het
openbaar belang tevens de verwezenlijking van grondrechten omvatten.
Dit sluit aan bij de gedachte dat positief overheidsoptreden ook geboden
kan zijn bij grondrechten, zoaIs de uitingsrechten, die in eerste instantie
een afweerfunctie ten opzichte van de overheid hebben. Het gaat hierbij
om het sociale aspect van klassieke grondrechten (zie hoofdstuk 2.1.2).
SociaIe grondrechten zijn primair gericht op realisatie door maatregelen
van overheidswege.

Bij de vraag naar de omvang van de belangenafweging in een concreet
geval wordt de vraag gesteld of het rechtsstatelijke legaliteitsbeginsel met
zich brengt dat ingevolge het 'specialiteitsbeginsel' alleen die aspecten van
het openbaar belang inde concrete besluitvorming mogen worden afgewogen
die binnen de doelstelling van de betrokken wettelijke regeling passen.
Iedere administratieve wet mag in deze optiek alleen op het eigen
afgebakende gebied worden toegepast. Probleem hierbij is dat deze
doelstelling niet altijd expliciet aanwezig is. Stroink en De Waard bepleiten
een vrij strikte hantering van dit beginsel door bestuursorganen op grond
van de rechtsstaatsgedachte en vanwege het fragmentarische karakter van
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het bestuursrecht." Over de betekenis van dit beginsel kan ook anders
worden gedacht. 29 Een strikte toepassing van het specialiteitsbeginsel heeft
als voordeel dat een bestuursorgaan zich steeds nader moet bezinnen op
die specifieke belangen die het afwegingskader van een bepaalde regeling
vormen, van welke bezinning een beperkende werking kan uitgaan op de
bevoegdheidsuitoefening in het kader van die regeling. Het te dienen belang
moet een uitdrukkelijke wettelijke grondslag hebben. Nadeel is dat burger
en overheid geconfronteerd kunnen worden met verschillende vergunning-
stelsels voor hetzelfde feitencomplex. In de Algemene wet bestuursrecht
is in art. 3.2.3 een bepaling opgenomen die bestuursorganen verplicht de
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af te wegen, voor zover niet
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid
een beperking voortvloeit. Dit betekent een soepeler uitleg van het
specialiteitsbeginsel, die rekening houdt met het discretionaire karakter van
veel bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Het onderscheid tussen vrije en gebonden beschikkingen is derhalve
van betekenis. In het geval er sprake is van een discretionaire bevoegdheid
is er meer ruimte om belangen af te wegen dan in het geval van een
gebonden beschikking. De waarborg van de wet (legaliteitsbeginsel) is bij
discretionaire bevoegdheden, die kenmerkend zijn voor het bestuursrecht,
kleiner. Dit maakt de gebondenheid van het bestuur aan het ongeschreven
recht des te belangrijker. Het is daarom onduidelijk welke betekenis aan
het specialiteitsbeginsel moet worden gehecht in de context van de moderne
verzorgingsstaat. De waarborgfunctie van het specialiteitsbeginsel als aspect
van de idee van de rechtsstaat heeft aan betekenis ingeboet door de
verandering van de functie van de formele wet via de ontwikkeling van
raam- en kaderwetten. Hier dieper op in gaan valt buiten het kader van
het onderzoek." Hoewel bestuursorganen, afhankelijk van de strekking
van de bevoegdheid, weliswaar gericht zuIlen zijn op bepaalde aspecten
van het algemeen belang, en daarbij ook gehouden zijn de grondrechten
te handhaven, is er een steeds belangrijker accent komen te liggen op de
rechterlijke taak. Het is in toenemende mate de rechter die via de
bescherming van grondrechten en de toetsing aan algemene beginselen van
behoorlijk bestuur de bestuurlijke belangenafweging moet afbakenen en

28 Stroink/De Waard, a. w ..
29 Bv. F.P.C.L. Tonnaer, Wikken en beschikken, ZwoUe 1982; H.D. Stout, Doelmatige

bestuurlijke belangenafweging: een speciaal terrein, in : 1.W.M. Engels e.a. (red.), De
rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989, p. 237-254; vgl. E.A. Messer en M.A. Heldeweg,
Bestuurscompensatie en het specialiteitsbeginsel, RMThemis 1990, p. 156-157.

30 Vgl. M. Kobussen, De vrijheid van de overheid, diss. KUB, Zwolle 1991, p. 103-106.
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waarborgen moet bieden, waarbij een wisselwerking bestaat met de
taakuitoefening van bestuursorganen.

Het is daarom temeer van belang dat de bescherming van grondrechten
vereist dat de grondrechtelijke belangen van de aanvrager van een hem
begunstigende overheidshandeling in beginsel altijd in de afweging betrokken
worden, ook als een regeling een beperkt doel heeft, en ongeacht de mate
van beoordelingsvrijheid in de besluitvorming. Dit vloeit rechtstreeks voort
uit de gebondenheid van overheidsorganen aan grondrechten uit hoofde
van de verticale werking van grondrechten. Het specialiteitsbeginsel dient
hiervoor geen inperking te betekenen. Het ziet op de keuze en het gewicht
van beleidsdoelen, en niet op de afweging van particuliere belangen. Wei
kunnen de particuliere belangen beperkt worden gehonoreerd in zoverre
er geen inbreuk mag worden gemaakt op de aan de orde zijnde aspecten
van het openbaar belang. Deze aspecten moeten dan worden gedekt door
beperkingsclausules van grondrechten in Grondwet of verdrag.

3 Gebondenheid en vrijheid van de beschikkingsbevoegdheid

De mate van vrijheid of gebondenheid bepaalt de mate van belangenafweging
in de beschikkingsfase: hoe meer vrijheid, hoe groter de mogelijkbeid om
belangen te wegen bij het geven van beschikkingen. In de kern komt de
mate van beoordelingsvrijheid erop neer hoeveel ruimte het recht laat aan
bestuursorganen om afwegingen en keuzes te maken in de besluitvorming.

Hierbij wordt allerwegen benadrukt dat 'echte' vrijheid van bestuursorga-
nen niet bestaat. Uitgangspunt in de moderne beschouwingen over het
onderwerp is steeds dat er sprake is van een vrijheid in gebondenheid. Dit
uitgangspunt ligt verankerd in de aan de Nederlandse rechtsorde ten
grondslag liggende idee van de rechtsstaat. Deze idee brengt naar de
gangbare overtuiging mee dat overheidsorganen alleen die bevoegdheden
hebben die op een rechtsnorm berusten; zij mogen bij de behartiging van
overheidstaken alleen datgene wat is toegestaan krachtens een grondslag
in het geschreven of ongeschreven recht. Omgekeerd mogen de burgers
in de staat handelen naar eigen inzicht zolang en voor zover het niet
verboden of onrechtmatig is op grond van regels van publiek- of privaat-
recht. 31

31 J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke functie in de administratieve rechtspraak,
RMThemis 1974, p. 671; E.M.H. Hirsch Ballin, Grondrecht op behoorlijke rechtspraak,
preadvies NJV, ZwoUe 1983, p. 59.
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Het is gebruikelijk om van 'gebonden' en 'vrije' beschikkingen te
spreken. Bij de eerste categorie staat gebondenheid aan wettelijke
voorschriften voorop, en bij de tweede is kenmerkend dat de beschikkingen
in een zekere vrijheid van beoordeling ofbeleid tot stand komen. Bedacht
moet hierbij worden dat het eigenlijk niet de beschikking is die vrij of
gebonden is, maar de bevoegdheid om te beschikken." Voorts wordt
doorgaans benadrukt dat het in wezen een glijdende schaal betreft van
vrijheid naar gebondenheid. Handelingen van de overheid zijn vanuit een
juridische invalshoek altijd gebonden. Binnen deze gebondenheid kan er
sprake zijn van meer of minder 'vrijheid'. WeI kan er verschillend gedacht
worden over de wijze waarop de 'vrije beschikkingen' nader kunnen worden
onderverdeeld en worden afgebakend ten opzichte van de 'gebonden
beschikkingen' .

Duk gaat uit van de wenselijkheid van een onderscheid tussen
beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid." De eerste vrijheid is aanwezig
voor zover het rechtens aan iemand is overgelaten om zelfstandig, en in
beginsel met uitsluiting van ieder ander (ook de rechter), te beoordelen
of de voorwaarden voor rechtmatige uitoefening van een van zijn rechten
ofbevoegdheden in concreto zijn vervuld. De tweede soort 'vrijheid' bestaat
voor zover het iemand rechtens vrijstaat, van gebruik van een recht of
bevoegdheid af te zien in gevallen waarin de voorwaarden voor rechtmatige
uitoefening daarvan vervuld zijn. Hierbij kan dus in tegenstelling tot de
eerste categorie worden afgezien van het geven van een beschikking; het
gaat dus om een onderscheid tussen een 'kan' -bevoegdheid (beleidsvrijheid)
en een bevoegdheid waarbij het oordeel van het bestuursorgaan in beginsel
doorslaggevend is bij de interpretatie van vage termen (beoordelings-
vrijheid). Het interpreteren van vage termen op zich geeft nog geen vrijheid,
dan is er volgens Duk beoordelingsruimte. Er is bij hem sprake van een
oplopende reeks naar meer 'vrijheid': van beoordelingsruimte via
beoordelingsvrijheid naar beleidsvrijheid.

Van Kreveld onderscheidt tussen twee typen beoordelingsruimte bij
de uitoefeningvan een bestuursbevoegdheid.P' De beoordelingsruimte is
hetzij objectief, hetzij subjectief. Het objectieve schuilt in een objectiefvaag
criterium met de mogelijkheid van volledige rechterlijke toetsing door de
rechter, en het subjectieve in het bestaan van enige beoordelingsvrijheid

32 J.G. Steenbeek/ F.A.M. Stroink, lnleiding in het staats- en administratief recht, 2e herz.
druk, Alphen aan de Rijn 1985, p. 29.

33 W. Duk, Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijbeid, RMThemis 1988, p. 156 e.v.
34 J.H. van Kreveld, Beleidsregels in her recht, Deventer 1983, p. 5-9.
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ten opzichte van de rechter. Deze subjectieve ruimte kan weer nader
onderverdeeld worden via de aanwezigheid van diverse beoordelingscriteria.
Ten eerste een naar zijn aard subjectief criterium, zoals 'doelmatige
verdeling van de woanruimte'; ten tweede een uitdrukkelijk gesubjectiveerd
criterium, zoals de term 'naar het oordeel van' tot uitdrukking brengt; en
ten derde een criterium dat ingevolge de bedoeling van de wetgever ruimte
voor beoordelen laat, met als voorbeeld de bevoegdheid van b. en w. in
art. 1 Woonruimtewet 1947 (de term 'zelfstandige woongelegenheid').

Wat de terminologie betreft wordt in dit onderzoek de voorkeur gegeven
aan het begrip 'beoordelingsvrijheid'. 'Ruimte' is te onbepaald, 'vrijheid'
geeft beter aan wat deze ruimte voor het bestuursorgaan inhoudt, namelijk
vrijheid om te beslissen. Mits hierbij in het oog wordt gehouden dat vanuit
een juridische invalshoek alle vrijheid aan rechtsnormen onderworpen is.
Tevens acht ik het niet zinvol scherp te onderscheiden tussen belangenafwe-
ging (beleid) en norminterpretatie (beoordeling). Het gaat steeds om
interpretatie, hoe summier de wettelijke basis oak is. Zodra er enige vrijheid
is, is belangenafweging noodzakelijk. Het gaat om een glijdende schaal.
Vrijheid om te beoordelen kan leiden tot een expliciete of impliciete
beleidslijn ten aanzien van de invulling van die vrijheid. Hierbij geeft
'beoordeling' beter aan dat er van juridische normering sprake is.

4 Beoordelingsvrijheid: vrijheid in gebondenheid

In deze studie wordt het probleem van de beoordelingsvrijheid als voIgt
opgevat. Ter zake van de bestuurlijke besluitvorming kan enerzijds de
wettelijke bevoegdheidsomschrijving en anderzijds de wijze van toetsing
door de rechter betekenen dat de vrijheid van bestuursorganen om bepaalde
aspecten van de bevoegdheidsuitoefening te beoordelen in juridische zin
is begrensd. De beoordelingsvrijheid heeft hier twee zijden. Vanuit het
bestuursorgaan gezien is elke ruimte voor beoordeling als 'vrijheid' te
beschouwen. Aan de andere kant echter dienen de rechtsbeginselen en regels
zich als gebondenheid aan.

Bestuurlijke vrijheid in juridische zin is steeds een vrijheid met
betrekking tot een ander ambt in de overheidsorganisatie, waarbij hier
voorop staan de wetgever (gebondenheid van bestuursorganen bij de
besluitvorming aan de bevoegdheidsomschrijving) en de rechter (gebonden-
heid van bestuursorganen bij de besluitvorming via de rechterlijke
beoordelingsmaatstaven). Daarnaast leidt de vrijheid in relatie tot andere
ambten tot vrijheid van bestuursorganen in de rechtsbetrekking met de
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burger. Er is dan ruimte voor beoordeling in verschillende te onderscheiden
verhoudingen waarin een bestuursorgaan kan staan. Ten opzichte van andere
overheidsorganen en van burgers is er sprake van een vrijheid in gebonden-
heid, omdat er in een juridische optiek steeds het raamwerk van het
geschreven en ongeschreven recht is, dat de vrijheid van besturen beoogt
in te kaderen. Bovendien wordt de vrijheid ten opzichte van de wet weer
mede bepaald door de rechterlijke beoordeling van het gebruik van die
vrijheid. De rechter heeft het laatste woord over de mate van beoordelings-
vrijheid in een concreet geval.

Niet alle aspecten van het vraagstuk hoeven hier aan de orde te komen.
Belicht zal worden in hoeverre vanuit de bevoegdheidsomschrijving bezien
er gesproken kan worden van vrije of gebonden beschikkingen; dus vanuit
het perspectief van de wetgeving. In hoofdstuk 5 wordt het probleem van
de rechterlijke toetsing van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden
nader bezien.

Het begrip 'beoordelingsvrijheid' wordt in dit onderzoek ruim opgevat.
Het ziet zowel op de beleidsvrijheid, als de beoordelingsvrijheid en de
beoordelingsruimte in de zin waarin Duk deze termen gebruikt. Het omvat
zowel de subjectieve als de objectieve beoordelingsruimte die in de
benadering van Van Kreveld worden onderscheiden. De zin van een nadere
onderverdeling van de beoordelingsvrijheid wordt niet ontkend, maar deze
hangt vooral af van de mate van terughoudendheid van de rechter in de
toetsing. Ter afwisseling wordt in hetjurisprudentieonderzoek ook gesproken
van discretionaire bevoegdheid, of worden termen als vrije beschikking,
vrije beschikkingsbevoegdheid als synoniemen gebruikt, wanneer er sprake
is van beoordelingsvrijheid. Een 'gebonden' beschikking sluit niet uit dat
er beoordelingsvrijheid vergende elementen van de bevoegdheidsomschrij-
ving deel uit maken. In het algemeen zijn diverse factoren aan te geven
die bepalend kunnen worden geacht voor de omvang van de beoordelings-
vrijheid. Het gaat hierbij om de bevoegdheid van bestuursorganen zoals
wettelijk omschreven, de aard van de taak, de omstandigheden van het
geval, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de maatschappelijke
zorgvuldigheidsnorm." Uit de jurisprudentie kan blijken wat grondrechten
aan dit beperkende kader voor de bevoegdheidsuitoefening toevoegen.

Het is moeilijk, en maar tot op zekere hoogte mogelijk om in abstracto
de diverse elementen in de omschrijving van de bevoegdheid te wegen en

35 F.M.C. Vlemminx, P.J.J. Zoontjens, Communicerende vaten: de dynamiekin de verhouding
overheid-rechter, met name binnen het bestek van de onrechtmatige overheidsdaad, Bw.
1986, p. 245.
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zo tot hetzij gebondenheid, hetzij vrijheid van beschikkingen te conc1uderen.
Het sarnenstel van de elementen in de bevoegdheidsomschrijving die invloed
uitoefenen op de mate van vrijheid maakt een meer genuanceerde benadering
noodzakelijk. Een eenduidige kwalificatie van een bevoegdheid als vrij of
gebonden is daarbij slechts globaal. Toch wordt in het kader van de juris-
prudentieanalyse de tweedeling in vrije en gebonden beschikkingen
gehanteerd, maar hierbij moet dan worden bedacht dat de kwalificatie berust
op een interpretatie en waardering van de elementen van de bevoegdheids-
omschrijving in hun onderlinge samenhang.

De beoordelingsvrijheid loopt uiteen in de verschillende bijzondere delen
van het bestuursrecht, en is ook moeilijk vergelijkbaar, afhankelijk als deze
vrijheid is van de wettelijke context en de wijze van toetsing door de
rechter. Van belang is wat de reikwijdte van het bestuurlijke afwegingspro-
ces bij het nemen van een beschikking kan zijn, gelet op de hierbij
toepasselijke wettelijke voorschriften.

De mate van beoordelingsvrijheid voor zover deze van de wetgever
athangt, is af te leiden uit een analyse van de bevoegdheidsomschrijving.
Bij de benadering vanuit de bevoegdheidsomschrijving moet acht worden
gesJagen op de diverse elementen waaruit deze omschrijving is opgebouwd.
Deze elementen werken al dan niet beperkend ten aanzien van de bevoegd-
heid. De beperking van overheidsbevoegdheden is gelet op het legaliteitsbe-
ginsel en de grondrechten een wezenlijk kenmerk van de rechtsstaat. Met
de term bevoegdheidsomschrijving wordt hier bedoeld het geheeJ van
bepalingen die aangeven door wie en onder welke voorwaarden de
bevoegdheid moet of kan worden uitgeoefend. De omschrijving kan vrije
en gebonden elementen omvatten.

Vrije elementen in de omschrijving zijn die bestanddelen die aangeven
dat er ruimte is bij de bevoegdheidsuitoefening voor in beginsel zelfstandige
keuzes omtrent het gebruik van de bevoegdheid. Deze elementen impliceren
een bepaalde beoordelingsvrijheid. Het standaardvoorbeeld is het gebruik
van het werkwoord 'kunnen' of een vervoeging daarvan. Ter beoordeling
van het bestuursorgaan staat dan ofees: bevoegdheid zal worden uitgeoefend.
Dit kan ook impliciet uit de tekst blijken.

Gebonden elementen daarentegen (gebiedende en verbiedende tot het
bestuursorgaan gerichte normen) zijn bestanddelen die aangeven of en/of
hoe een bevoegdheid dient te worden gebruikt. Hierin zijn gradaties
mogelijk. Men denke aan een imperatieve bevoegdheid of een bevoegdheid
die alleen onder bepaalde voorwaarden mag worden uitgeoefend.

Een discretionaire bevoegdheid is dan een bevoegdheid, waarbij de vrije
elementen in de criteria met betrekking tot de bevoegdheidsuitoefening
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zwaarder wegen dan de gebonden elementen van de omschrijving. Het
duidelijkste voorbeeld is een bevoegdheidsomschrijving, waarbij als bepalend
element 'kunnen' of'kan' is gebruilct, zonder nadere toevoegingen. Hierbij
is dan het beleidsinzicht van het bevoegdheiduitoefenende ambt van
doorslaggevend belang. WeI is er altijd sprake van gebondenheid aan het
algemeen belang. Voor een dergelijke bevoegdheid waarbij, ook al is aan
de voorwaarden voldaan, toch van de uitoefening kan worden afgezien,
wordt ook de term 'beleidsvrijheid' gebruikt."

'V age normen' in een bevoegdheidsomschrijving vertroebelen het beeld
dat een beschikkingsbevoegdheid qua beoordelingsvrijheid oplevert. Vage
termen brengen gebondenheid in zoverre zij deel uitmaken van voorwaarden
voor bevoegdheidsuitoefening, maar de interpretatie van vage termen door
het bestuur brengt vrijheid in de besluitvorming. De verscheidenheid aan
vage termen is groot, evenals de pogingen ze te rubriceren. 37 In feite kleeft
aan elk woord een zekere vaagheid; aIle woorden behoeven interpretatie.
Het heeft alleen zin de meer 'duidelijke' gevallen als 'vaag' te betitelen.
Dit betekent evenwel dat de vage termen niet aan de hand van eenduidige
criteria vast zijn te omlijnen. Het is afhankelijk van de context van de 'vage
norm', wat de betekenis van de norm is voor de omvang van de beoorde-
lingsvrijheid. Het oordeel van het bestuursorgaan kan ook door het gebruik
van bepaalde zinsneden uitdrukkelijk voorop zijn geplaatst bij de interpretatie
van voorwaarden voor bevoegdheidsuitoefening (,--naar het oordeel van--').

De analyse van bevoegdheden in administratieve wetgeving staat in deze
studie in dienst van de analyse van jurisprudentie en is dientengevolge
globaal in de aangegeven zin. De kwalificatie van bevoegdheden geschiedt
in termen van meer of minder beoordelingsvrijheid, of van meer vrije of
meer gebonden beschikkingen ofbevoegdheden tot beschikken. Alleen van
belang zijn de elementen die een al dan niet beperkende werking hebben
op de inhoud van de te verrichten overheidshandeling. Daarnaast zijn er
elementen die beperkend kunnen werken door eisen te stellen aan de
procedure voor de bevoegdheidsuitoefening (bv. een hoorplicht).

36 Vg\. W. Duk, Q. W., p. 157.
37 Vg\. De Lange 1991, p. 49-54.
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5 Mronding

De beschouwingen in dit hoofdstuk hebben een verkennend karakter ten
behoeve van de vraag hoe de in het jurisprudentieonderzoek naar voren
komende bestuursbevoegdheden moeten worden gekarakteriseerd als het
gaat om het discretionaire karakter van de bevoegdheidsuitoefening.

Enerzijds komt naar voren dat door grondrechten beschermde particuliere
belangen altijd in de bestuurlijke besluitvorrning dienen te worden betrokken,
ongeacht de relevante openbare belangen of beIeidsdoe len. De rol van het
specialiteitsbeginsel bij de bestuurlijke beJangenafweging betekent in zoverre
geen beperking van de omvang van de belangenafweging, wat er verder
ook van het beginsel zij. Dit beginsel kan wel een functie hebben bij de
bepaling van het relatieve gewicht van diverse algemene belangen die in
de besluitvorming moeten worden meegenomen, en dus voor de positie
van het openbaar belang in zoverre dat ingevolge Grondwet of verdragen
inbreuk mag maken op uitingsrechten.

Anderzijds is het voor de bescherming van uitingsrechten door de rechter
relevant of en in welke mate een bestuursorgaan beoordelingsvrijheid heeft -
waarbij belangenafweging plaats vindt- bij het verrichten van de handelingen
die ter toetsing staan, in verband met de vraag of indringend of terughou-
dend aan uitingsrechten wordt getoetst. Bij meer gebonden beschikkingen
is de rechter in grotere mate dan bij meer vrije beschikkingen gebonden
aan de reeds in de wetgeving neergelegde belangenafweging. Het is niet
mogelijk om in deze verkenning gedetailleerde uitspraken te doen over het
verband tussen uitingsrechten en beoordelingsvrijheid van bestuursorganen.
Voor de kwalificatie van een bevoegdheid is de wettelijke omschri jving
van deze bevoegdheid van belang; deze kan zowel vrije als gebonden
elementen omvatten. Er is sprake van beoordelingsvrijheid voor zover een
bestuursorgaan zelfstandig beslist over het al dan niet uitoefenen van een
beschikkingsbevoegdheid, of in het geval dat de voorwaarden voor bevoegd-
heidsuitoefening vage normen bevatten.
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HOOFDSTUK4

Competentiesferen van administratieve rechters

1 Inleiding

1.1 Plan van behandeling

In dit hoofdstuk worden de competentiesferen van de in dit onderzoek
betrokken administratieve rechters aangegeven aan de hand van de soort
wetgeving die binnen de competentiesfeer valt. 1 In verband hiermee worden
- na een aanduiding van het begrip competentie (§ 1.2) - in het vervolg
van deze paragraaf enige wijzen van rubricering van het bestuursrecht
geschetst (§ 1.3), en wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de
historische ontwikkeling van de administratieve rechtspraak (§ 1.4). De
afbakening van de competentiesferen aan de hand van de wettelijke
regelingen over de bevoegdheid van de administratieve rechters is het
onderwerp van §2. Daarna voIgt een vergelijking van deze cornpetentiesfe-
ren op het punt van de mate van beoordelingsvrijheid (§ 3). Tot slot volgt
de afronding, met daarin de voor de jurisprudentieanalyse relevante
bevindingen (§ 4).

Het is niet de bedoeling, en ook ondoenlijk, in detail een onderzoek
te verrichten naar de vele bijzondere wetten die de rechters onder hun hoede
hebben, noch om een maar enigszins adequate beschrijving te geven van
het bestuursrecht. Het gaat om een globale beschrijving van kenmerken
van de diverse rechtsgebieden ten behoeve van de jurisprudentieanalyse.i
In het kader van deze analyse komen afzonderlijke wetten nader aan de
orde.

1.2 Competentie

In het adrninistratieve procesrecht zijn de vraag naar de ontvankelijkheid
en de bevoegdheidsvraag nauw verweven: of een rechter bevoegd is hangt
vaak af van het soort besluit of handeling ter zake waarvan iemand in beroep
kan worden ontvangen. Ook kan de hier bedoelde rechtsmacht worden

I Uitgangspunt is de situatie op I januari 1992.
2 Vg\. Ten Berge/Tak 1983, 1, no. 406, 427-458.
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gezien als reehtsmaeht in enge zin en worden afgezet tegen de reehtsmaeht
in brede zin, welke daarnaast meer faetoren omvat, zoals de criteria om
beroepsgerechtigd te zijn en de omvang van de toetsingsgronden.' Met
bevoegdheid kan ook de absolute of relatieve eompetentie bedoeld worden.
De bevoegdheidsvraag is in dit hoofdstuk eehter toegespitst op het
weergeven van de omtrekken van de gebieden van het bestuursreeht die
binnen de eompetentiesfeer van de adrninistratieve rechters vallen.

Met de vraag naar de bevoegdheid (eompetentie of reehtsmaeht) van
een administratieve reehter wordt hier dan ook bedoeld de vraag welke
administratieve reehter bevoegd is kennis te nemen van welke gesehillen
voortvloeiende uit bestuursreehtelijke wetten, gelet op de bevoegdheidverle-
nende bepalingen in de diverse proeesreehtelijke wetten. AIle vormen van
eompetentietoedeling aan een administratieve reehter hebben gemeen dat
zij niet algemeen zijn, zoals de eompetentietoedeling aan de gewone reehter
in art. 2 Wet R.O., maar uitgaan van limitatief opgesomde situaties waarin
beroep op een reehter openstaat. 4 De bevoegdheid in de hier bedoelde zin
is op versehillende manieren wettelijk uitgewerkt. 5 De hier gesehetste
diversiteit zal in het komende bestuursproeesreeht tot het verleden behoren.
Aanknopingspunt voor het beroepsreeht in het huidige procesreeht is
aehtereenvolgens de soort reehtshandeling (Arob-rechter), de aard van de
reehtsbetrekking (ambtenarenreehter), het optreden van bepaalde overheids-
organen (CBb op grond van de Wet Arbo), of een limitatieve opsomrning
van de speeifieke overheidshandelingen waartegen beroep openstaat. Dit
laatste is gebeurd voor de Kroon (sinds 1januari 1988 voor een groot deel
vervangen door de TwK-reehter), de soeiale verzekeringsreehter, het CBb
(gedeeltelijk) en de belastingreehter. Naar mate de bevoegdheidsomsehrijving
algemener is, kunnen er meer afbakeningsproblemen rijzen, zoals het
besehikkingsbegrip in de Arob-jurisprudentie aantoont. In de volgende
paragraaf wordt nader ingegaan op de bevoegdheidsgrondslag van de
versehillende reehters.

3 Ten BergelTak 1983, deel 1, no. 398; ook J.B.J.M. ten Berge, A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen
van het Nederlands administratief procesrecht, 2e druk, Zwolle 1990, p. 80-84.

4 P.H. Banda, Administratiefprocesrecht in vergelijkend perspectief, diss. KUB, Zwolle 1989,
p. 100-102.

5 Vgl. Administratieve rechtsgangen, Algemeen deel, 2.1,1-3.
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1.3 Rubricering van bestuursrecht

Het geheel van wetten, verordeningen en andere besluiten dat als bestuurs-
recht wordt aangeduid vormt op het eerste gezicht een onoverzichtelijke
en ongestructureerde massa. Om hier greep op te krijgen, moet tot een
bepaalde cIassificatie van de verschijnselen worden gekomen. Hierbij wordt
steeds het onderscheid gemaakt tussen algemeen en bijzonder deel van het
bestuursrecht, waarbij het algemeen deel de begrippen en leerstukken omvat
die de bijzondere delen gemeenschappelijk hebben. Daarnaast wordt het
recht dat ziet op de bestuursfunctie in een aantal bijzondere delen
uitgesplitst.

Elke indeling van een rechtsgebied als het bestuursrecht in deelgebieden
is betrekkelijk. Naar gelang van de aspecten van het bestuursrecht waar
de nadruk op wordt gelegd, kan tot verschillende, elkaar deels overlappende
indelingen worden gekomen. Om het bestuursrecht in bepaalde gebieden
te verdelen is in elk geval een indelingscriterium nodig. Er zijn om te
beginnen twee uitgangspunten mogelijk bij de rubricering. Aan de ene kant
kan worden aangesloten bij het 'werkgebied' van instellingen die actief zijn
op het gebied van het bestuursrecht, zoals de departementale indeling en
de competentie van de administratieve rechters. Aan de andere kant kan
vanuit een theoretische vooronderstelling een bepaald begrip centraal worden
geplaatst, zoals beleid(sfacetten) of de rechtsbetrekking tussen overheid
en burger. Wat de laatste groep betreft zijn in de literatuur onder meer de
hieronder volgende criteria gebruikt om het 'bijzondere deel' van het
bestuursrecht onder te verdelen." Deze onderverdeling geschiedt meestal
aan de hand van de bestuursrechtelijke regelgeving.

Een eerste, nog rudimentaire, rubricering is die tussen ordenende en
verzorgende overheidstaken, via respectievelijk geboden/verboden en
faciliteiten voor de burgers. Daarnaast kan worden onderscheiden naar
facetten van overheidsbeleid. Het aantal kan uiteenlopen. Doel van een-
dergelijke typering is om de beleidsplanning te ordenen, waarbij de facetten
kunnen worden onderkend aan de verschillende beleidssectoren. De Haan
sluit aan bij de facetmatige benadering van de gebieden van het bestuurs-
recht, met erkenning dat dit geen waterdichte scheidingen meebrengt. 7

Dit resulteert in zeven hoofdgebieden: openbare orde en veiligheidsrecht,

6 Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 4-8, geeft de diverse onderverdelingen weer, met verwijzing
naar de bronnen; De Haan 1986,79 e.v. idem.

7 De Haan 1986, p. 84 e.v.,
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ruimtelijkbestuursrecht, economisch bestuursrecht, sociaal bestuursrecht,
cultureel bestuursrecht, medisch bestuursrecht en fiscaal bestuursrecht.

Tevens kan worden uitgegaan van een onderscheid in functionele
rechtsgebieden. De afgrenzing wordt hierbij bepaald door de specifieke
gerichtheid op bepaalde maatschappelijke doeleinden. g Er is op deze wijze
minder samenhang in het bestuursrecht dan bij de facetmatige benadering.
De Haan c. s. komen tot twintig functionele rechtsgebieden, die in drie grote
groepen samen zijn te brengen: 1. arbeid, beroep en bedrijf, 2. welzijn,
cultuur en vorming, 3. onroerend goed, ruimte en milieu. In deze
functionele rechtsgebieden komen normen van bestuursrecht naast en in
samenhang met normen van privaatrecht en strafrecht voor (bijvoorbeeld
het milieurecht). Voor zover administratieve rechters bij deze rechtsgebieden
betrokken zijn zal het gaan om een bestuursrechtelijke invalshoek van de
centrale problematiek in de diverse gebieden. Bij deze benadering gaat het
eigenlijk om de belangen die gezien de doeleinden van de betrokken
regelingen beschermd worden door overheidsoptreden. Problematisch bij
de laatstgenoemde twee rubriceringen is dat voor de samenhang tussen
rechtsverschijnselen wordt aangeknoopt bij de 'functie' of het 'facet',
waardoor er overlappingen zullen zijn, nog afgezien van de moeilijkheden
om tot een eenduidige omschrijving van de diverse functies of facetten te
komen.

Het probleem met aIle genoemde indelingen is dat ze niet goed aansluiten
bij de 'verdeling van het bestuursrecht' tussen de gebieden waarvoor de
administratieve rechters bevoegd zijn. Kenmerkend voor de huidige
administratieve rechtspraak is de verbrokkeling en de ad-hoc toekenning
van beroepsmogelijkheden op adrninistratieve rechters, naast het scheppen
van vormen van adrninistratief beroep. Verder speelt de burgerlijke rechter
een aanvullende rol in het bestuursrecht. Hieruit voIgt dat ook een
rubricering langs de lijnen van de administratieve rechters haar gebreken
kent; zij bestrijken immers niet het gehele bestuursrecht.

Uitgangspunt in deze studie is de vergelijking van de houding van de
diverse adrninistratieve rechters, waarbij de verdeling van het bestuursrecht
zoals deze rechters het bestrijken het aanknopingspunt is. Maar daarnaast
worden ook meer 'dogmatische' verdelingen van het bestuursrecht (volgens
de facetmatige en de functionele rubricering) gehanteerd, vooral daar waar
meer rechters op een en hetzelfde gebied werkzaam zijn.

8 De Haan 1978, p. 26.
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1.4 Historische ontwikkeling van de competentieverdeling

De laatste jaren wordt in verschillende bestuursrechtelijke studies meer of
minder uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van het stelsel van
administratieve rechtspraak in Nederland." Het fenomeen van de verbrokkel-
de ontwikkeling op dit gebied van de rechtsbescherming staat daarbij
centraal. De groei van het bestuursrecht in omvang en betekenis, en de
groei van de administratieve rechtspraak gaan hierbij hand in hand. 10 Er
is binnen het uitdijende bestuursrecht sprake van een rechtspraakverdichting,
welke mede in de hand wordt gewerkt door de eisen die art. 6 EVRM aan
de geschillenbeslechting stelt. In deze paragraaf worden slechts enkele
opmerkingen gemaakt over de verspreiding van de administratieve
rechtspraak in de loop der tijd over de diverse delen van het bestuursrecht.

De uitbreiding van administratieve rechtspraak kan in dit verband
gekarakteriseerd worden als een ontwikkeling van specialistische naar meer
generalistische gerechten, waarbij deze ontwikkeling nog niet is voltooid.
Specialistisch wil hier zeggen dat het administratieve gerecht is gericht op
een bepaalde tak van het bestuursrecht, terwiji 'generalistische' gerechten
te maken hebben met uiteenlopende bestuursrechtelijke geschillen. Hoewel
de discussie in Nederland over de invoering van een algemene administratie-
ve rechtspraak sinds haar begin in de vorige eeuw eigenlijk nooit is ver-
stomd, gaat het er nu pas op lijken dat de werkelijke invoering voor de
deur staat. Van een consensus met betrekking tot het vraagstuk van de
administratieve rechtspraak is nooit sprake geweest. Enerzijds bestond er
een, praktisch en/ofideologisch gemotiveerde, meer of minder grote huiver
van bestuurlijke en wetenschappelijke zijde voor rechterlijke inmenging
in bestuurszaken (Thorbecke, Struycken). Anderzijds gingen, met
verschillende theoretische invalshoeken, invloedrijke stemmen op ten faveure
van een algemene voorziening (Buijs, Loeft). Dit was er wellicht de oorzaak
van dat stapsgewijs, en eerst op slechts enkele gebieden van het bestuurs-
recht, een vorm van administratieve rechtspraak werd ingevoerd."
Daarnaast werd op een even incidentele wijze in vele bestuursrechtelijke
wetten administratief beroep op bestuursorganen opengesteld.

9 Bv, M. Schreuder-Vlasblom, De macht der kritiek, De gedachtenvorming over aard en zin
van rechterlijke beoordeling van bestuursoptreden sedert omstreeks 1815, diss. RUG, Zwolle,
1987; J.P. deJong, Bestuursrecht van vreemde herkomst, diss. KUB, Zwolle 1988, p. 149-
300.

10 Vg\. J. van dec Hoeven, De drie dimensies van het bestuursrecht, Ontstaan en vorming van
het Nederlandse bestuursrecht, Alphen aan den Rijn 1989.

11 J. van dec Hoeven, a.w., p. 102-104.
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Er is mer sprake van een wisselwerking: mede doordat er geen algemene
administratieve rechtspraak hestond als in Frankrijk, kwam de wetenschappe-
lijke bestudering, en daarmee de ontwikkeling, van het Nederlandse
bestuursrecht maar langzaam op gang in vergelijking met omringende
landen." Administratieve rechtspraak kwam vooral tot stand op die
gebieden van het bestuursrecht, waar de geschillen tussen overheid en burger
met name een financiele achtergrond hebben: belastingen, sociale verzeke-
ring en het ambtenarenrecht.

De eerste belangrijke ontwikkeling in de institutionele vormgeving vond
plaats in 1902 met het openstellen van beroep tegen beslissingen ingevolge
de Ongevallenwet 1901 op raden van beroep, en hoger beroep op de
Centrale Raad van Beroep. Hiermee was het sociale-verzekeringsrecht het
eerste deel van het bestuursrecht dat al in de beginfase van zijn ontwikkeling
met administratieve rechtspraak werd uitgerust. Vervolgens kreeg het
belastingrecht in 1914 wat de directe belastingen betreft, door middel van
raden van beroep een beroepsmogelijkheid op als rechter te beschouwen
colleges. Daarna is het ambtenarenrecht aan de beurt. In het kielzog van
de Ambtenarenwet 1929 kwam in 1933 de ambtenarenrechtspraak via
ambtenarengerechten en de Centrale Raad van Beroep tot stand. Als
voortzetting van de door de crisisrechtspraak tijdens de Berste Wereldoorlog
en het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening in 1942 ingezette
ontwikkeling van rechtsbescherming in het econornisch bestuursrecht kan
de instelling in 1954 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
worden gezien. Eerst alleen voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,
later steeds meer voor wetten op econornisch terrein die hier buiten vallen.

De raden van beroep voor de directe belastingen werden in 1956
vervangen door belastingkamers bij de gerechtshoven. Hiernaast werd in
de loop der tijd op bepaalde gebieden rechtsmacht opgedragen aan de
rechterlijke macht, vooral wanneer het betrof de vaststelling van 'burger-
schapsrechten' en geschillen over financiele aanspraken. Pas met de
instelling van de Arob-rechtspraak in 1976 werd een belangrijke stap gezet
in de richting van een niet op een bepaald bestuursrechtelijk gebied
toegespitste, maar algemene rechtsbescherrning door administratieve
rechtspraak. Door de (zij het vooralsnog tijdelijke) vervanging van grote
delen van het Kroonberoep door beroep op de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State via de Tijdelijke wet Kroongeschillen
is de ontwikkeling naar een algemeen-bevoegde rechter weer versterkt.
De ArRvS neemt onder de administratieve rechters een bijzondere positie

12 I.P. de long, a.w., p. I, 13/14.
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in, doordat deze rechtsbescherming niet alleen algemeen (niet specifiek
voor een bepaald rechtsgebied), maar ook aanvullend is ten opzichte van
andere vormen van rechtsbescherming.

Hiermee zijn, voorzover van belang voor de competentie, enige lijnen
uit de institutionele ontwikkeling van de administratieve rechtspraak
weergegeven, waaruit blijkt dat er sprake is van een ontwikkeling van
rechtspraak op slechts enkele terreinen van het bestuursrecht naar een meer
algemene rechterlijke voorziening voor het bestuursrecht. Verweven met
de institutionele vormgeving van de rechtsbescherming tegen overheidsop-
treden, is de ontwikkeling in de wijze van toetsing. Aan dit vraagstuk zal
aandacht worden besteed in hoofdstuk 5.

Er kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen specialistische en
generalistische administratieve rechters. Aile rechters, behalve de beide
afdelingen van de Raad van State, vallen in de eerste categorie. Hier kan
wellicht als gevolgtrekking aan worden verbonden dat rechters die zich
op een specialistisch terrein kunnen inwerken vanwege hun deskundigheid
minder terughoudendheid in de wijze van toetsing aan de dag hoeven te
leggen dan rechters die worden geconfronteerd met uiteenlopende gebieden
van het materiele recht.

De historische ontwikkeling van de administratieve rechtspraak heeft
tot een bepaalde competentieafbakening met betrekking tot het bestuursrecht
geleid die weliswaar samenhangt, maar niet in alle gevallen samenvalt met
de verdeling van het bestuursrecht in functionele rechtsgebieden. Zoals in
de volgende paragraaf wordt uiteengezet bestri jken de meer specialistische
rechters een vrij homogeen rechtsgebied dat min of meer samenvalt met
een als functioneel rechtsgebied te duiden geheel van normen van
bestuursrecht. Dit geldt voor de belastingrechter (belastingkamers
gerechtshoven en HR), de sociale-verzekeringsrechter (RvB en CRvB),
de ambtenarenrechter (AG en CRvB) en de rechter voor het economische
bestuursrecht (CBb). Wat de laatste betreft is de heterogeniteit weer veel-
groter dan bij de andere 'specialisten'.

De niet-consistente, in de loop der tijd zo gegroeide inrichting van de
rechtsbescherming via administratieve rechters wordt al vanaf de begintijd
van de ontwikkeling in de rechtswetenschap kritisch benaderd. In de jaren
tachtig zijn er eindelijk belangrijke stappen gezet op de weg naar meer
eenheid binnen de administratieve rechtspraak en meer eenheid binnen het
geheel van rechtspraak. Er zijn verschillende rapporten uitgebracht en
voorstellen gedaan om het proces van integratie op gang te brengen."

13 Voorop staan hierbij de rapporten van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie,
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Dit heeft geleid tot een kabinetsplan voor een grootsehalige reehterlijke
reorganisatie. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zoveel mogelijk
administratieve gereehten in de gewone rechterlijke macht worden
geintegreerd. Het is bier niet de plaats de plannen te bespreken. De precieze
vormgeving is ook nog onduidelijk, aangezien de reorganisatie zich in fasen
zal voltrekken. 14 Het eerste wetsvoorstel bepaalt dat de raden van beroep
en de Ambtenarengereehten zullen verdwijnen; deze rechtsprekende taken
vallen toe aan de arrondissementsrechtbank." Het volgende voorstel behelst
dat de Arob-rechtspraak in het merendeel van de gevallen twee instanties
zal gaan beslaan. Na beroep op de administratieve kamer van de reehtbank
is dan hoger beroep op de op te riehten Afdeling bestuursreehtspraak van
de Raad van State mogelijk. De Afdeling rechtspraak en de Afdeling voor
de gesehillen van bestuur worden opgeheven;" Pas in een later stadium
wordt een beslissing genomen over een definitieve voorziening voor het
hoger beroep. Tot die tijd blijven de Raad van State en de Centrale Raad
van Beroep hiervoor aangewezen. De positie van het CBb is nog niet in
het geding; deze vormt een onderdeel van de derde fase. Ter verzekering
van de reehtseenheid binnen de administratieve reehtspraak en tussen de
administratieve rechtspraak, de burgerlijke rechtspraak en de strafrecht-
spraak, heeft het kabinet het plan opgevat een prejudiciele procedure bij
de Hoge Raad mogelijk te maken.'? Ben administratieve reehter die in
laatste instantie te maken krijgt met een rechtsvraag die van belang is voor
de reehtseenheid of de rechtsontwikkeling in het algemeen, legt deze voor
aan de Hoge Raad, en neemt de beslissing op de reehtsvraag in acht. Dit
kan ook betrekking hebben op de eenvormige uitleg van bepalingen van
intemationale verdragen, en dus op de interpretatie van grondreehten. De
vraag is of hier behoefte aan is gezien de bestaande praktijk op dit gebied,
Beantwoording van deze vraag gaat het kader van deze studie te buiten,
maar het jurisprudentieonderzoek kan enig lieht werpen op het belang van
een dergelijke voorziening voor de beseherming van uitingsreehten. De

en de verschillende subcommissies daarvan; vgl. bv. C.J. van Zeben, lntegratie of
differentiatie, in: F.A.M. Stroink e.a. (red.), Reorganisatie van de rechterlijke macht,
l.elystad 1990, p. 1I-3l.

14 Zie voor de gekozen werkwijze en de globale inhoud van de over drie fasen verspreide
reorganisatieplannen: NJB 1991, p. 1209-1211, NJB 1992, p. 205-206.

15 Wet van 3 juni 1992, Stb. 278 (inwerkingtreding 1 juli 1992).
16 Kamerstukken II, 1991-1992,22495, (wetsvoorstel vol tooiingeerste fase herziening rechter-

lijke organisatie); inwerkingtreding niet v66r 1juli 1993.
17 Het plan is onderdeel van het op 23 jan. 1992 ingediende wetsvoorstel tot voltooiing van

de eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie (22 495), en is bedoeld a1saanvulling
op de Wet op de rechterlijke organisatie.
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reorganisatie heeft tot gevolg dat de in dit onderzoek behandelde rechters
in ieder geval voor een deel binnenkort tot het verleden zullen behoren.
Hiermee zijn echter niet de verschillen tussen de delen van het bestuursrecht
verdwenen; deze manifesteren zich dan bij een en dezelfde rechter.

2 Afbakening van de competentiesferen tussen administratieve
rechters

2.1 Gewone rechter als administratieve rechter

Verschillende wetten hebben de gewone rechter aangewezen om als
administratieve rechter op te treden." Met de gewone rechter wordt
gedoeld op de rechterlijke macht waaraan de berechting van geschillen over
burgerlijke rechten en over schuldvorderingen (art. 1 Wet r.o.), en de
berechting van strafbare feiten is opgedragen. In 1887 werd de mogelijkheid
geopend om gerechten behorend tot de rechterlijke macht te belasten met
administratieve rechtspraak. In vergelijking met de grote vlucht die andere
vormen van administratieve rechtsbescherming genomen hebben in de loop
der tijd, is hier niet op grote schaal gebruik van gemaakt. Op de volgende
gebieden van bestuursrecht is de gewone rechter als administratieve rechter
actief: het belastingrecht, schadevergoeding in verband met bestuurshandelin-
gen en onroerend goed, verzet tegen dwangbevelen, en zaken rond de
betwisting van 'burgerschapsregten'. Het gaat hier om administratieve recht-
spraak omdat de geschillen hier bestuursrechtelijk van aard zijn, dat wil
zeggen terug te voeren zijn op de uitoefening van de bestuursfunctie.

De categorie die in dit onderzoek is betrokken is de geschillenbeslechting
door de belastingrechter. Het Nederlandse belastingrecht wordt gevormd
door het geheel van alle wettelijke voorschriften krachtens welke belastingen
worden geheven, of die ten behoeve van de heffing van belastingen worden
uitgevaardigd. 19 Dit geheel van normen geeft vorm aan de rechtsbetrekking
tussen belastingadministratie en belastingplichtige. Voor dit rechtsgebied
zijn een tweetal aanknopingspunten te vinden in de Grondwet. Art. 104
bepaalt dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een
wet en dat andere heffingen van het Rijk bij de wet worden geregeld.
Daarnaast geeft art. 132, zesde lid, aan dat de wet bepaalt welke belastingen

18 Ongeveer 100 wetten; zie Ten Bergerrak 1983, deel 1, biz. 38.
19 H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlandse belastingrecht, zesde druk, Deventer 1986, p.

135.
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door de besturen van provineies en gemeenten kunnen worden geheven
(zie art. 277 e.v. gemeentewet en 146 e.v. Provineiewet).

Belastinggesehillen komen heden ten dage voor de belastingkamers van
de gerechtshoven en in cassatie voor de Hoge Raad. In de vorige eeuw
was in veel gevallen gedeputeerde staten de aangewezen instantie voor de
beslechting van geschillen in belastingzaken, nadat rond 1815 gedurende
korte tijd er een aparte administratieve reehter voor belastingzaken was
in de vorm van het Hoog Gerechtshof voor Financien en Zeezaken der
Vereenigde Nederlanden." In 1892 werden er raden van beroep voor de
vermogensbelasting ingesteld, in 1895 een raad van beroep voor de
invoerrechten en in 1896 raden van beroep voor de personele belasting.
De eerste en de laatste groep werden in 1914 vervangen door raden van
beroep voor de directe belastingen met een cassatiemogelijkheid op de Hoge
Raad. De belastingkamers vervingen met ingang van 1957 de raden van
beroep DB; zij werden ingesteld bij de Wet administratieve rechtspraak
belastingzaken. In deze wet is ook het procesrecht te vinden.

Er zijn vele belastingwetten, maar het aanknopingspunt voor de
competentie van de belastingrechter is art. 1 Algemene wet inzake
rijksbelastingen. Hierin is bepaald dat het moet gaan om beroepen in
belastingzaken. Het gaat dus om belangen die in het belastingrecht bescher-
ming vinden. Uitgezonderd zijn de belastinggeschillen over douanezaken,
invoerrechten en accijnzen. Hiervoor is een apart onafhankelijk rechterlijk
college competent, te weten de Tariefcommissie. De afzonderlijke
belastingwetten geven nauwkeurig aan welke belangen meer in het bijzonder
worden beschermd. Bij de Algemene wet inzake rijksbelastingen gaat het
bijvoorbeeld om uitspraken van de inspecteur op bezwaarschriften tegen
een opgelegde aanslag, navorderingsaanslagen en besluiten van de inspecteur
omtrent het verlenen van kwijtschelding van in een navorderingsaanslag
of een naheffingsaanslag begrepen verhoging van belasting met betrekking
tot de meeste rijksbelastingen. Andere belastingwetten zijn onder meer de
Successiewet 1956 en de Algemene wet inzake de douane en de aecijnzen
(inzake administratieve boetes)."

20 M. Schreuder-Vlasblom,a.w., p. 20,3\-32.
21 Ten Berge/Tak 1983, deel 1, no. 444-446.
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2.2 Centrale Road van Beroep en raden van beroep in sociale-verzeke-
ringszaken

De reehtsbesehenning is voor het sociale-verzekeringsrecht in handen gelegd
van de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep. De art. 1 en
2 Beroepswet hebben betrekking op hun instelling. Er is niet in het algemeen
aangegeven, bijvoorbeeld in de Beroepswet, voor welke belangen deze
reehters de geschillenbesleehtende instantie zijn. Dit moet worden afgeleid
uit de diverse wetten; het zijn deze wetten die de reehter bevoegdheid geven
(art. 3 Beroepswet). Het procesreeht is neergelegd in de Beroepswet.
Aanknopingspunt voor beroep is steeds een beslissing van een uitvoeringsor-
gaan van de soeiale verzekering (bv. bedrijfsverenigingen, soms ook het
gemeentebestuur). Deze tak van reehtspraak vindt zijn oorsprong in de
besleehting van gesehillen in verband met beslissingen van de Rijksverzeke-
ringsbank voortvloeiende uit de OngevaIlenwet 1901, volgens de bepalingen
van de Beroepswet 1902. Gezien de homogeniteit van het reehtsgebied is
de reehter hier een specialistische rechter.

Het soeiale-verzekeringsreeht is te zien als deel van het 'sociaal
bestuursreeht' .22 Het houdt nauw verband met de ontwikkeling van de
verzorgingsstaat en de idee van de soeiale reehtsstaat, door het bieden van
bestaanszekerheid. De bestaande wetgeving vindt nu een grondslag in de
Grondwet via het in art. 20 neergelegde soeiale grondreeht volgens hetwelk
de zorg van de overheid zieh ook uitstrekt tot de bestaanszekerheid van
de bevolking. Het begrip bestaanszekerheid is vaag, en kan dientengevolge
sleehts een zeer zwakke juridische werking hebben. In ieder gevallijkt er
mee bedoeld te zijn bestaanszekerheid in sociaal-economisehe zin, en niet
de zekerheid die beoogd wordt met zaken als defensie, politie en verkeersre-
gels." De bestaanszekerheid gaat op een zeker moment over in onzeker-
heid, daar waar het bestaansminimum niet gehaald wordt. Het belang van
de bestaanszekerheid kent zoals elk openbaar belang een tijd- en plaatsgebon-
den invulling. Centraal staan in dit reehtsgebied aan de ene kant de
reehtsbetrekkingen tussen premiepliehtigen en uitvoeringsorganen, en aan
de andere kant de reehtsbetrekkingen tussen uitvoeringsorganen en
uitkeringsgerechtigden." Soeiale verzekeringen vallen gelet op de kring

22 Vgl. de facetmatige indeling in De Haan 1986 I, p. 87-88. Dit rechtsgebied heeft in mime
zin betrekking op arbeid en bestaanszekerheid, zodat niet alleen het sociale-verzekeringsrecht
eronder valt, maar ook de Algemene Bijstandswet als sociale voorziening, en het
ambtenarenrecht.

23 Kortmann 1987, p. 120 e.v ..
24 A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, algemeen deel, 5e druk, -1986, p. 324.
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van verzekerden uiteen in twee groepen: de volksverzekeringen (bv. AOW,
AWW) en de werknemersverzekeringen (bv. WW, WAO). In de loop der
tijd is, met de Ongevallenwet 1901 als beginpunt, het aantal wettelijke
regelingen uitgebreid. Ret gaat kortom om regelingen die burgers via een
geldelijke uitkering in bepaalde omstandigheden waarin mensen kwetsbaar
zijn, zoals ziekte, invaliditeit en ouderdom, een ondersteuning willen bieden
in het functioneren in de maatschappij. Ret geheel van wettelijke regelingen
vertoont daarom een nauwe samenhang, er kan gesproken worden van een
homogeen rechtsgebied.

2.3 Centrale Raad van Beroep en Ambtenarengerechten in ambtena-
ren- en pensioenzaken

Voor de algemene bevoegdheid van de ambtenarenrechter wordt aange-
knoopt bij de rechtspositie van ambtenaren; zij die in een ambtelijke
rechtsbetrekking staan of hebben gestaan, hun nagelaten betrekkingen of
rechtverkrijgenden zijn bevoegd beroep in te stellen (art. 24 jo. 1en 2 Aw,
art. SI Algemene Burgerlijke Pensioenwet, art. 1Militaire Arnbtenarenwet).
Van geschillen op pensioengebied (pensioenwet 1922, militaire pensioenwet-
ten) was reeds in 1922 de beslechting aan de Centrale Raad van Beroep
opgedragen. In 1933 werden de ambtenarengerechten ingesteld met hoger
beroep op de al sinds 1902 bestaande Centrale Raad van Beroep voor
geschillen voortvloeiende uit de Ambtenarenwet 1929 en de Militaire
Ambtenarenwet 1931. Voor de militaire zaken is in afwijking van het
patroon voor burgerlijke ambtenaren in eerste aanleg alleen het Arnbtenaren-
gerecht te 's-Gravenhage bevoegd (art.2 en 11 Militaire Ambtenarenwet).
Dit geldt ook voor pensioenzaken (art. S2, tweede lid, Algemene Burgerlijke
Pensioenwet) .

Ret rechtsgebied van deze rechters, die gewoonlijk als 'ambtenarenrech-
ter' worden aangeduid, is niet volledig weergegeven met de kwalificatie
ambtenarenrecht. Daarnaast moet het pensioenrecht erbij worden betrokken,
hoewel de competentieverdeling op dit punt enigszins afwijkend is. Zowel
wat betreft de ambtelijke rechtspositie als de pensioenmaterie moet onder-
scheiden worden naar burgerlijke en militaire ambtenaren.

Ret ambtenarenrecht kan omschreven worden als het geheel van
rechtsnormen dat de dienstverhouding regelt, waarin op beroepsmatige wijze
openbare dienst wordt verricht en als het sociale recht met betrekking tot
de ambtelijke openbare dienst. 25 Ret begrip 'openbare dienst' dient hierbij,

25 M.J.S. Korteweg-Wiers c.s., Hoofdlijnenvanhetambtenarenrecht, Alphen aan de RijnIDen
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in navolging van Jeukens, als grondslag voor de beschrijving." Hij
omschrijft de openbare dienst als de staat, gezien in zijn totale werkzaamheid
van zijn lichamen, organen, diensten, instellingen en bedrijven. De arnbte-
naarsverhouding is een dienstverhouding; kenmerkend is de hierarchische
structuur van het ambtelijk apparaat. In brede zin genomen omvat het
ambtenarenrecht ook het arbeidsrecht voor de arbeidscontractanten, doch
deze vallen niet onder de Ambtenarenwet 1929 (zie art. 1, derde lid), en
als gevolg daarvan ook niet onder de competentie van de ambtenarenrechter.
Zij zijn aangewezen op de burgerlijke rechter (de kantonrechter).

De constitutionele grondslag voor de regeling van het ambtenarenrecht
wordt sinds 1983 gevormd door art. 109 Grondwet: de rechtspositie van
de ambtenaren moet door de wet geregeld worden. Tevens stelt de wet
regels met betrekking tot de bescherming van ambtenaren bij de arbeid
en met betrekking tot de medezeggenschap. De formeelwettelijke regeling
is hier de Ambtenarenwet 1929. Deze wet bevat een element van decentrali-
satie in art. 125: de rechtspositieregelingen (bevattende het rnateriele
ambtenarenrecht) worden vastgesteid voor de verschillende groepen
ambtenaren door het ten aanzien van hen bevoegde gezag met betrekking
tot in ieder geval de onderwerpen die in het eerste lid van art. 125 worden
genoemd. De' Ambtenarenwet geeft weI de regeling van de rechtsbe-
scherming. Naast het recht voor burgerlijke ambtenaren (Ambtenarenwet
1929 en uitvoeringsregelingen) is er het recht betreffende de rechtsposite
van militairen (Militaire Ambtenarenwet 1931). Het pensioenrecht betreft
onder andere de Algemene burgerlijke pensioenwet 1966.

Het recht betreffende de vasts telling en toekenning van pensioenen van
ambtenaren strekt zich niet alleen uit over de ambtenaren die onder het
begrip ambtenaar van de Ambtenarenwet 1929 vallen, maar ook onder
andere over personeel van het bijzonder onderwijs en in ziekenhuizen en
verpleeginrichtingen. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beslist door
middel van het bestuur en de hoofddirectie over toekenning, berekening
en uitkering van pensioenen met de mogelijkheid van beroep op de
ambtenarenrechter.

De Ambtenarenwet 1929 bevat in hoofdzaak procedureel recht. Voor
de materiele voorschriften moet men in de door de diverse overheidsorganen
vastgestelde rechtspositievoorschriften kijken. Deze voorschriften betreffen
verschillende aspecten van de ambtelijke rechtspositie. Hierbij gaat het om
aanstelling, schorsing, ontsIag, bezoldiging, wachtgeld, diensttijden, vormen

Haag 1986, p. 18.
26 H.J.M. Jeukens, Her ambtenarenrecht, Alphen aan den Rijn 1959, biz. 25 e.v ..
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van veriof, overige rechten en verplichtingen van ambtenaren en disciplinaire
straffen (art. 125 Ambtenarenwet 1929). De disciplinaire straffen vormen
het object van het ambtenarentuchtrecht. Dit tuchtrecht is vanouds een
onderdeel van het ambtenarenrecht, voortvloeiende uit de positie van de
ambtenaar in een stelsel van hierarchische verhoudingen.

Tuchtrecht kan worden omschreven als het sanctierecht, waaraan de
leden van een groep zijn onderworpen en dat de procedure regelt volgens
welke een tuchtcollege aan een tuchtrechtelijk rechtssubject dat een
tuchtnorm heeft overtreden een tuchtsanctie kan opleggen." Voorzover
de ambtenarenrechter een oordeel moet geven over de rechtmatigheid van
een opgelegde tuchtstraf, is hij als tuchtrechter aan te merken. Het is
noodzakelijk dit deel van het tuchtrecht via de jurisprudentie in de studie
te betrekken.

Ook met de regelingen in het ambtenarenrecht is de behartiging van
algemene belangen gemoeid: het doelmatig functioneren van de ambtenaren
met het oog op de vervulling van de openbare dienst, en tevens het bieden
van bestaanszekerheid aan (gewezen) ambtenaren. Er bestaat hier een
spanningsveld tussen de mate van 'dienstbaarheid' en de mate waarin
ondanks de openbare dienst de positie van ambtenaren bescherming behoeft.
De grondrechten markeren de grenzen in dit spanningsveld.

Veel van de geschillen die met betrekking tot de onderwerpen van het
ambtenarenrecht kunnen ontstaan hebben een financiele achtergrond, zodat
in die zin deze geschillen vergelijkbaar zijn met belastinggeschillen en met
geschillen in het sociale-verzekeringsrecht. Het pensioenrecht laat zich
helemaal goed vergelijken met het sociale-verzekeringsrecht. Het gaat hier
primair om aanspraken met een financieel karakter. Dit geldt ook voor de
bezoldiging in het ambtenarenrecht. Vanwege het gerelateerd zijn van zowel
ambtenarenrecht als het pensioenrecht aan een (semi-) ambtelijke dienstbe-
trekking kan geconcludeerd worden dat het gehele rechtsgebied dat de
ambtenarenrechter bestrijkt een vrij homogeen karakter heeft. Er is sprake
van een materiele en een formele eenheid. Materieel vanwege het karakter
van de normen gelet op de betrokkenheid op arbeidsverhoudingen, en
formeel vanwege het feit dat zowel in het ambtenarenrecht, als in het
pensioenrecht het sluitstuk wordt gevormd door enkele formele wetten,

Het ambtenarenrecht heeft veel verwantschap wat de aard van de
onderwerpen betreft met het arbeidsrecht in private verhoudingen. Het gaat
om het arbeidsrecht met betrekking tot een deel van het overheidspersoneel.
Maar juist in het karakter van de verhouding tussen de overheid en de

27 M. Leijten, Tuchtrecht getoetst, diss. KUB, Zwolle 1991, p. 31.
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ambtenaar zit een ongelijk element wat de vaststelling van de reehtspositie
(aanstelling en de arbeidsvoorwaarden) betreft. Het gaat hier om eenzijdige
reehtshandelingen vanwege de overheid, niettegenstaande elementen van
(al dan niet gestruetureerd) overleg met (vertegenwoordigers van)
ambtenaren. Ook inhoudelijk zijn er verschillen aanwijsbaar op het stuk
van de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld bij het ontslagrecht, de sociale
zekerheid en het pensioen. De aparte rechtsbescherming door de bevoegd-
heid van een administratieve rechter, de ambtenarenreehter, en de toepassing
van algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de ambtelijke arbeidsver-
houding werken mee aan het onderscheid. De verhouding tussen ambtenaren-
recht en arbeidsrecht is aan verandering onderhevig. Ben ontwikkeling naar
een meer tweezijdig karakter van het publiekreehtelijk arbeidsrecht wordt
bepleit, zelfs het totaal verdwijnen van de rechtspositionele verschillen."
Hier tegenover moet opgemerkt worden dat de tweeslachtige positie van
de overheid ten aanzien van de ambtelijke rechtsbetrekking, als werkgeefster
enerzijds en als overheid anderzijds, een zelfstandig karakter van het arnbte-
narenrecht rechtvaardigt, waarbij echter zoveel mogelijk moet worden recht
gedaan aan de rechtspositionele belangen van de ambtenaren.

2.4 College van Beroep voor het bedrijfsleven

Oorspronkelijk was het CBb bedoeld als reehter voor besluiten en
handelingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, maar langzamerhand
is deze rechter uitgegroeid tot de reehter op het gebied van het economisch
reeht in brede zin. De algemene bevoegdheid van deze rechter wordt op
drie verschillende wijzen bepaald." Ten eerste kan de bevoegdheid in
een bepaald geval gegrondvest zijn in een algemene abstracte formule: alle
publiekrechtelijke besluiten en handelingen van bepaalde overheidsliehamen,
te weten de PBO-lichamen ex art. 1 Wet ARBO en de Kamers van
Koophandel en Fabrieken ingevolge art. 4, tweedeen derde lid, Wet ARB0
en art. 31 Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963. Ten
tweede wordt de methode van de enumeratie gehanteerd ten aanzien van
besluiten van andere overheidsorganen dan hiervoor bedoeld. Hierbij wordt
per wet een opsomming gegeven van de besluiten op grond van die wet
waartegen beroep op het CBb is toegelaten. Ten derde is er een mengvorm

28 E.P. de Jong en C.R. Niessen, Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen
ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?, preadviezen NJV 1982; Dejong
neemt het meest vergaande standpunt in.

29 B.P. Punt, in: Administratieve rechtsgangen (losbl.), CBB, 2.1.1.
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van de eerste twee methoden in drie wetten neergelegd: de Wet Assurantie-
bemiddeling, de Wet toezicht kredietwezen en de Wet financiele betrekkin-
gen buitenland. Het eBb is competent voor aile in deze wetten aangegeven
besluiten (en handelingen wat de eerste wet betreft). Het Cbb is de belang-
rijkste administratieve rechter op sociaal-economisch gebied. Daarnaast
is er echter een aanvullende taak voor de ArRvS, daar waar er een leemte
is in de rechtsbescherming tegen beschikkingen in het economisch recht.
Dit speelt vooral in het subsidiewezen bij het ontbreken van een wettelijke
grondslag voor subsidieverordeningen. Voor het eBb geldt in het bijzonder
dat de algemene rechtsmacht zich vaak niet over geschillen met betrekking
tot alle belangen in bepaalde administratieve wetten uitstrekt, zodat een
nauwkeurige beschrijving, die hier te ver zou voeren, op grond van een
gedetailleerde analyse van de bijzondere wetten moet geschieden."

De activiteiten van de in het economische leven intervenierende overheid
hebben in de loop der tijd geleid tot een complex van regels met betrekking
tot de werking en de uitkomsten van de diverse processen in de economische
orde. Voor zover het hier gaat om de rechtsbetrekkingen tussen overheidsor-
ganen en de particuliere deelnemers aan het economische leven in het kader
van het economische overheidsbeleid wordt gesproken van het 'economisch
bestuursrecht' of (sociaal- )economisch recht." Als centraal begrip voor
de omschrijving en afbakening van wat in Nederland meestal wordt
aangeduid als sociaal-economisch recht kan het begrip 'markt' gelden. Het
gaat dan om het door de overheid uitgevaardigde recht dat betrekking heeft
op de rechtstreekse of indirecte beinvloeding van de werking van de
markt." Met 'markt' wordt gedoeld op te onderscheiden markten als
kapitaalmarkt, ondernemersmarkt of consumentenmarkt. De beperking van
het sociaal-economisch recht zoeken Mulder en Duk in de regulering van
overheidswege van economische gedragingen op de markt, daarmee bredere
definities verwerpend die de economische verhoudingen in ruimere zin onder
het economisch recht willen begrijpen." De beinvloeding geschiedt
bijvoorbeeld via regelingen en andere besluiten ter uitvoering van die
regelingen waarmee de economie geordend en gestuurd kan worden, zoals
de Vestigingswet Bedrijven 1954, de Wet economische mededinging en
de Prijzenwet.

30 Ten Berge/Tak 1983, deel I, no. 449.
31 Het economisch bestuursrecht is volgens De Haan 1986 I, p. 86-87, gericht op het

economische aspect van het maatschappelijk leven.
32 Vgl. A. Mulder en R.A.A. Duk, Schets van het sociaal-economisch recht in Nederland,

3e herz. druk, Zwolle 1985, p. 33.
33 A. Mulder en R.A.A. Duk, a.w., p. 41.
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Elke omschrijving van dit complexe gebied brengt overlappingen mee
met andere takken van recht, zoals ondernemingsrecht, consumentenrecht,
milieurecht en sociaal recht. Een scherpe atbakening is ondoenlijk." Van
belang zijn de doeleinden en de grondslagen van regelingen, waarbij moet
worden bedacht dat de overheid naast economische ook gelijktijdig andere,
bijvoorbeeld op milieugebied liggende, doelen kan nastreven.

Kenmerkend voor het economisch bestuursrecht is de nog steeds
toenemende verwevenheid van het recht van de Europese Gemeenschappen
met het nationale recht. Dit recht is zowel direct, door de directe werking
van verordeningen, als indirect, via richtlijnen en uitvoering van verordenin-
gen, een bron van het Nederlandse economische recht. De nationale
overheid is soms vergaand beperkt in haar mogelijkheden om een eigen
beleid te voeren gezien het kader van de Europese rechtsorde. Vraagstukken
van grondrechtenbescherming kunnen dus ook spelen ten aanzien van
Europeesrechtelijke voorschriften in samenhang met de nationaalrechtelijke.
Hierbij is de rechtspraak van het HvJEG belangrijk voor de interpretatie
van het Europese recht, onder andere in het kader van door het CBb gestelde
prejudiciele vragen. Dit geeft het economisch bestuursrecht het karakter
van een heterogene verzameling van rechtsnormen afkomstig van nationale
en bovennationale instellingen. Er is dan ook geen algemene wet, behalve
de Wet op de economische delicten voor de sancties.

In het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bestaat de
mogelijkheid tot de vorming van tuchtrecht ten aanzien van aangeslotenen
bij hoofdbedrijf- en bedrijfschappen via tuchtgerechten (art. 105 Wet op
de Bedrijfsorganisatie). Van uitspraken van de tuchtgerechten is beroep
mogelijk op het CBb. Hierbij kan de bescherming van grondrechten aan
de orde komen, zodat, gelijk bij de ambtenarenrechter als tuchtrechter,
dit stelsel van tuchtrecht zonodig in de beschouwingen moet worden
betrokken.

Het economisch bestuursrecht is te karakteriseren als een vrij heterogeen
rechtsgebied. Weliswaar hebben de betrokken rechtsnormen steeds
betrekking op de ordening of sturing van het economische leven, maar dit
neemt niet weg dat er uiteenlopende facetten van de economische orde in
het geding zijn. Tevens is de heterogeniteit terug te voeren op de genoemde
verstrengeling van nationale en supranationale (EG-) normen. De door de
overheid nagestreefde algemene be1angen zijn hier verbonden met
economische doelstellingen. Toch is er geen scherpe atbakening op grond
van te behartigen openbare belangen te maken. In de gevallen waarin

34 A. Mulder en R.A.A. Duk, a.w.• p. 44-48.
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economische belangen spelen, zijn meestal ook een of meer andere aspecten
van het algemeen belang voor de besluitvorming relevant. Te denken valt
hier aan de beseherming van het milieu en aan de volksgezondheid.

De conjuneturele en strueturele maatregelen van overheidsbeleid zijn
gericht op de beinvloeding van de vrije ondernemingsgewijze produktie
in de door de overheid gewenste riehting, te weten het terugdringen van,
uit een oogpunt van door sociale grondrechten geinspireerde eisen met
betrekking tot welvaartsspreiding, bestaanszekerheid (art. 20 Gw),
werkgeJegenheid en vrijheid van arbeidskeuze (art. 19Gw), ongereehtvaar-
digde gevolgen van de werking van het eeonomisch bestel. Volgens Mulder
en Duk wordt het soeiaal-eeonomiseh recht bepaald door de relatie tussen
doel en rniddelen." Ret is sterk instrumenteel van karakter. Zij geven
toe dat dit niet uniek is. Ook gebieden als het milieurecht, het sociaal-
zekerheidsreeht en het belastingreeht worden er door getypeerd.

2.5 Afdeling rechtspraak Raad van State

De reehtsbescherming die de ArRvS biedt, is 'algemeen' en 'aanvullend'.
Beslissend voor het feit of een bepaald deel van het bestuursrecht onder
de rechtsmacht van de ArRvS valt, is in het grootste deel van de gevallen
het beschikkingsbegrip in de Wet Arob met de in die wet gemaakte
uitzonderingen voor bepaalde groepen beschikkingen en besehikkingen op
grond van bepaalde met name genoemde regelingen. Daarnaast komt het
voor dat in een andere wet de ArRvS bevoegd wordt verklaard, bijvoorbeeld
in art. 34 Vreemdelingenwet en in de Kieswet, waarbij de Wet Arob in
een bepaalde mate van overeenkomstige toepassing is.

Bij de eompetentieafbakening via de Wet Arob zijn de volgende
bepalingen van belang. De artikelen 2 en 3 geven de overheidshandelingen
aan waartegen beroep mogelijk is, en artikel 1 bepaalt nader om welke
administratieve organen het hier moet gaan. ArtikeJ 5 zondert bepaalde
soorten besehikkingen uit van beroep, onder andere die waartegen kraehtens
wettelijk voorschrifteen andere administratiefrechtelijke voorziening open-
staat of voor de klager heeft opengestaan. Dit geeft het aanvullende karakter
van deze vorm van rechtsbescherming aan. De op grond van artikel 6
uitgevaardigde Jijst met wettelijke regelingen tegen de uitvoering waarvan
geen Arob-beroep is toegelaten, beperkt verder de omvang van het
reehtsgebied van de Arob-rechter.

35 A. Mulder en R.A.A. Duk, a.w., p. 53.
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Het komt erop neer dat op dit moment de werkzaamheden van de ArRvS
zieh onder andere uitstrekken tot grote delen van het vreemdelingenreeht
(Vreemdelingenwet), het bouwreeht (Woningwet, Wet op de Ruimtelijke
Ordening) en het subsidiereeht. 36 Het is dus ondoenlijk om een min of
meer duidelijk afgebakend reehtsgebied voor de ArRvS aan te wijzen. Uit
de jaarverslagen van de Raad van State is te halen om welke gebieden het
gaat. 37 Op deze plaats moet worden volstaan met een vrij grove sehets
van enkele hoofdgebieden binnen dit gevarieerde geheel, gelet op de
relevantie voor de beseherming van uitingsreehten. Voorop staan daarbij
geschillen op grond van algemene gemeentelijke strafverordeningen en
andere autonome verordeningen van gemeente of provineie, en gesehillen
betreffende het bouwen op basis van de Woningwet en/of Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn voor een beeld van het reehtsgebied
van de Arob-reehter in dit onderzoek belangrijk het vreemdelingenrecht
en het 'subsidiereeht'. Het feit dat deze reehter een aanvullende rol is
toebedaeht, leidt ertoe dat er gebieden van het bestuursreeht zijn welke,
in hoofdzaak, ook door andere administratieve rechters worden bestreken.
Hier kan genoemd worden de taak ten aanzien van subsidieregelingen uit
het eeonomiseh bestuursreeht (in hoofdzaak het CBb), en ten aanzien van
de Algemene Bijstandswet in het soeiale-zekerheidsreeht (vooral de CRvB).
Het streven is wel om, afgezien van de algehele reehterlijke reorganisatie,
meer lijn te brengen in de eompetentieverdeling gelet op de samenhangen
tussen normen in het bestuursreeht. Zo wordt de gesehillenbesleehting op
grond van de ABw overgeheveld naar de CRvB.

De bevoegdheid van de organen van lagere openbare liehamen in
Nederland betreft voor een deel de regeling en het bestuur van de eigen
huishouding. Om het hier op de gemeente toe te spitsen gaat het om 'het
belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid' en 'andere,
betreffende de huishouding der gemeente' (art. 168 gem. w). Van de veror-
deningen die de gemeenteraad op het gebied van de autonomie maakt is
veelal de belangrijkste een algemene strafverordening (Algemene Plaatselijke
Verordening, of Algemene Politieverordening). Deze verordening biedt
het algemene kader voor het gemeentelijk optreden op terreinen als de
openbare orde, de openbare veiligheid en gezondheid."

De ArRvS neemt een deel van de reehtsbeseherming op het gebied van
het ruimtelijk bestuursreeht voor haar rekening. Het ruimtelijk bestuursrecht

36 Ten Berge-Tak 1983, deel 1, no. 458.
37 JaarversJag Raad van State 1990, p. 143-151.
38 Vgl. H.K. ter Brake, Het strafrecht van de gemeente, diss. VU, Arnhem 1986.
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is een zeer omvangrijk en divers stelsel van normen dat betrekking heeft
op de bestemming, de inrichting en het beheer van ruimte." Ruimte omvat
hier mede milieu en onroerend goed. Naast de ruimtelijke ordening worden
onder meer tot dit gebied gerekend volkshuisvesting, landbouw, natuur-
en landschapsbescherrning, monumentenzorg, openluchtrecreatie, milieu-
hygiene, energievoorziening enzovoorts. Voor zover het gaat om regels
die zien op uiteenlopende facetten van het bouwen kan men van een
'bouwrecht' spreken. Organen van de gemeente (raad en b. en w.) zijn
op vooraanstaande wijze betrokken bij de ruimtelijke regulering van het
grondgebied van de gemeente. Het al of met verlenen van een bouwver-
gunning is een van de resultaten van deze betrokkenheid. Op de achtergrond
staan hierbij enerzijds onder andere de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985, en bestemmingsplannen, en
anderzijds de Woningwet en de bouwverordening. Het gaat om medebewind,
van de gemeente gevorderd krachtens art. 124, tweede lid, Grondwet.

De toelating en uitzetting van vreemdelingen dient ingevolge art. 2 Gw
door de wet geregeld te worden. De formele wet in dezen is de Vreemdelin-
genwet. De rechtsbescherming is versnipperd. In art. 34 wordt tegen
bepaalde beslissingen beroep op de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State opengesteld. Daarnaast is er expliciet rechtsmacht toegekend aan de
rechtbank (art. 40). Art. 43 beperkt het voeren van een kort geding tot de
President van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, met de
mogelijkheid van dependances elders in het land. Het beleid van nationale
autoriteiten in het kader van het vreemdelingenrecht wordt beperkt door
verdragen. Genoemd kunnen worden het EEG-Verdrag wat het vrije verkeer
van personen betreft, de Benelux-personencontrole-overeenkomst, en de
diverse mensenrechtenverdragen voor zover zij de verblijfsrechtelijke positie
van vreemdelingen raken: het EVRM en het bijbehorende Vierde Protocol,
het IVBP, het IVESC en de verdragen betreffende de status van vluchtelin-
gen en staatlozen. Daarnaast zal het 'Akkoord van Schengen' grote invloed
hebben. De Vreemdelingenwet en de voorschriften ter uitvoering van die
wet regelen de verlening en de intrekking van vergunningen tot verblijf
en tot vestiging, en van beslissingen tot toelating als vluchteling. Tevens
kunnen ten aanzien van vreemdelingen maatregelen van toezicht worden
genomen en kunnen met toegelaten vreemdelingen uitgezet worden. Het
vreemdelingenrecht is nog steeds in beweging. Het laat zich aanzien dat
de huidige Vreemdelingenwet algeheel gewijzigd zal worden in de nabije

39 De Haan 1986I, p. 85-86.
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toekornst." De herziening van de rechterlijke organisatie zal ook voor
de rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht gevolgen hebben.

Subsidies vormen een oniosmakelijk onderdeel van het overheidsoptreden
op diverse gebieden van het bestuursrecht. In die zin kan er met gesproken
worden van een zelfstandig rechtsgebied. Wei is er een ontwikkeling gaande
in verband met de huidige gebrekkige en verbrokkelde bijzondere regelingen
naar een meer uitgewerlct algemeen dee! betreffende regels aangaande de
belangrijkste momenten in de subsidieverhouding, te weten de toekenning,
de vaststelling en de beeindiging van subsidies, als onderdeel van de Awb.
Een subsidie bestaat volgens Van Kreveld uit vier elementen: 1. een
overdracht van geld of van op geld waardeerbare goederen of diensten,
2. waar geen directe, in economische zin gelijkwaardige, tegenprestatie
jegens de overheid tegenover staat, 3. welke overdracht ten laste komt van
de openbare middelen en 4. welke overdracht plaatsvindt om activiteiten
van particuliere producenten en consumenten van bepaalde goederen of
diensten in een bepaalde richting te beinvloeden." Deze omschrijving laat
zien dat er samenhangen zijn met andere financiele overdrachten door de
overheid op het gebied van de belastingen en de sociale-verzekeringspre-
mies.? Subsidies komen voor op uiteeniopende gebieden als het econo-
misch bestuursrecht, het bestuursrecht betreffende welzijn en cultuur, het
onderwijsrecht en het 'bouwrecht'. Subsidieverlening kan geschieden
vanwege het Rijk, door het provincie- of gemeentebestuur en via de
constructie van de rijksbijdrageregelingen waarbij het gemeentebestuur de
subsidies verleent en het Rijk het geld ter beschikking stelt. Subsidiebeschik-
kingen worden in het algemeen door de ArRvS aangemerlct als beschikkin-
gen in de zin van art. 2 Wet Arob. Deze vorm van rechtsbescherming is
dan ook in de meeste gevallen de aangewezen weg voor de subsidiever-
zoeker. Onder de voorloper van de Wet Arob, de Wet BAB, waren
subsidiebeschikkingen nog uitgesloten voor zover zij met wettelijk geregeld
waren.

2.6 Afdeling geschillen van bestuur Raad van State

De AgbRvS treedt sinds 1988 op als rechter op grote delen van het terrein
waar voorheen het Kroonberoep gehanteerd werd in het kader van de

40 Kamerstukken II, 1988-1989,21018.
41 I.H. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen, preadvies VAR 1988,

p. 109.
42 I.H. van Kreveld, a.w., p. 111-112.
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rechtsbescherming. Uitgangspunt bij de bepaling van het rechtsgebied van
deze nieuwe rechter is de Tijdelijke wet Kroongeschillen (TwK). Een scala
van wettelijke regelingen kende het Kroonberoep en kent dus nu het beroep
op de AgbRvS. Hiertoe behoren onder andere verschillende wetten op het
gebied van het milieurecht (zie Wet algemene bepalingen milieuhygiene)
en de Algemene Bijstandswet. Volgens art. 1 TwK is de AgbRvS bevoegd
als bij een wettelijk voorschrift een geschil aan de beslissing van de Kroon
is onderworpen, en dit geschil niet in het tweede lid is uitgezonderd. De
uitzonderingen zien op besluiten van algemene strekking (de meeste
bestemrningsplannen en besluiten op grond van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens) en 'bestuursgeschillen'. Inhet verleden is het enurneratie-
stelsel gehanteerd voor de toedeling van bevoegdheid aan de Kroon. Qua
verscheidenheid van regelingen binnen het competentiebereik, en het treden
op gebieden waar ook bijzondere adrninistratieve rechters werkzaam zijn,
neemt de AgbRvS dus een soortgelijke positie in als de ArRvS.

Het hangt uiteindelijk van de interpretatie van de uitgezonderde
categorieen in art. 1 TwK door de Afdeling geschillen af in welke omvang
de aan Kroonberoep onderworpen rechtsgebieden binnen de competentiesfeer
van de Afdeling geschillen komen. Een belangrijk deel van de geschillenbe-
slechting is gelegen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Hierbij
staan voorop diverse wetten die tot het milieuhygienerecht gerekend worden.
Verder hebben op het ruimtelijke beleidsfacet betrekking geschillen op het
gebied van verkeer en waterstaat, en beroepen op grond van de Monumen-
tenwet en de Natuurbeschermingswet. Daarnaast staan dienstplichtzaken
(Dienstplichtwet) en geschillen op grond van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst, financiele geschillen, en geschillen op het gebied van het
onderwijsrecht. Het sociale bestuursrecht komt ruimschoots aan de orde
via geschillen op het gebied van de Algemene Bijstandswet. Ook subsidieza-
ken komen aan bod. Gewezen zij op rijksbijdrageregelingen op maatschap-
pelijk en cultureel terrein. Wat aantallen zaken betreft springen de geschillen
betreffende de Algemene Bijstandswet en de milieuwetten er uit. 43 Op
velerlei terreinen bestaan overlappingen met de door andere administratieve
rechters bestreken rechtsgebieden, met name de ArRvS. Het is, net als bij
de ArRvS, niet doenlijk om aIle rechtsgebieden zelfs maar enigszins globaal
te omschrijven. Dit is gelet op het geringe aantal uitspraken over uitings-
rechten dat in het onderzoek is aangetroffen, ook niet noodzakelijk. Volstaan
wordt met enige opmerkingen over het milieurecht, aangezien de Hinderwet
een enkele maal aan de orde komt.

43 Vgl. Jaarvers\ag Raad van State 1990, p. 137-142.
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Milieurecht is een functioneel rechtsgebied. Dit betekent dat bestuurs-
recht er maar een onderdeel van is. 44 Voor de bevoegdheid van de Afdeling
geschillen is echter de uitoefening van de bestuursfunctie op milieurechtelijk
gebied van belang. De overheid vervult bij het milieubeheer een centrale
rol; dit geeft de plaats van het bestuursrecht in het milieurecht aan. Een
nauwe band bestaat er met het recht van de ruimtelijke ordening: in dat
kader spelen ook milieubeJangen een rol. Gebruikelijk is het een tweedeling
te maken tussen milieuhygienerecht en milieubeschermingsrecht. Het eerste
gebied richt zich op het voorkomen en het bestrijden van verontreiniging
te land, ter zee en in de lucht, bijvoorbeeld de Wet bodembescherming,
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging. Het tweede gebied is gericht op de bescherming van onderdelen
van het milieu, zoals de Monumentenwet, de Boswet en de Ontgrondingen-
wet. De wetgeving heeft een sectoraal karakter, voor elke milieu component
(water, bodem, lucht, geJuid, afval) bestaat een afzonderlijke wettelijke
regeling, terwijl daarentegen de Wet algemene bepalingen milieuhygiene
voor 'algemene Ieerstukken' een harmoniserende functie heeft.

3 Vergelijking van de competentiesferen

In het onderstaande worden de competentiesferen van de administratieve
rechters vergeleken met betrekking tot de vrijheid en gebondenheid van
de beschikkingsbevoegdheid.

3.1 Beoordelingsvrijheid

De mate waarin bestuursorganen beoordelingsvrijheid toekomt is niet in
het algemeen aan te geven, ook niet per rechtsgebied. Dit moet op het
niveau van de afzonderlijke wetten worden bekeken. Zoals in hoofdstuk
3 is gesteld hangt de mate van beoordelingsvrijheid zowel af van de wijze
van toetsing door de reehter als van de wettelijke bevoegdheidsomschrijving.
Het onderstaande is dan ook niet meer dan een globale indruk van de
betekenis van discretionaire bevoegdheden en vage normen voor de diverse
delen van het bestuursrecht.

Vage normen komen in het gehele bestuursrecht voor - ook zij vormen
een aspect van de gelede normstelling - doch zijn zeer belangrijk in het

44 Milieurecht kan op verschillende wijzen benaderd worden. Zie G.H. Addink, Afvalstof-
fenwetgeving en normstelling ; diss. RUU, Zwolle 1987, p. 34-36.
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sociale-verzekeringsrecht, alwaar de gelede normstelling via kaderwetten
niet aanwezig is, en de aanspraken van verzekerden in beginsel in de wet
geregeld zijn." Het gaat om begrippen als 'verwijtbare werkloosheid',
'passende arbeid' en 'dienstbetrekking'. Daarnaast zijn vage normen van
groot belang in het belastingrecht voor het bepalen van hetgeen de
belastingplichtige verschuldigd is (bv. de termen 'onderneroing' en 'bedrijf)
en in het ambtenarenrecht voor de bepating van de ambtelijke rechtspositie
(bv. disciplinaire bestraffing wegens 'plichtsverzuim');" Weliswaar is
het in de wettelijke regelingen op deze gebieden de bedoeling zo nauwkeurig
mogelijk, vanwege de financiele gerichtheid van de rechtsbetrekking tussen
overheid en burger, de rechtspositie van de betrokken burgers af te bakenen,
maar dit is maar in beperkte mate mogelijk. Hier speelt wat Van Wijk
noemde de beschrijvingsmoeilijkheid voor de wetgever, waarmee wordt
bedoeld de onmogelijkheid om de exacte uitwerking van een norm in
concreto aan te geven, zonder met de vage norm aan een bestuursorgaan
een grote beoordelingsvrijheid te willen geven."? De gebondenheid van
beschikkingen in de genoemde rechtsgebieden moet dan ook gerelativeerd
worden door te wijzen op deze objectieve onbepaalde termen in wettelijke
bepalingen. Zoals in het vorige hoofdstuk werd betoogd vormen deze termen
enerzijds een vrij element, en anderzijds een gebonden element in de
bevoegdheidsomsehrijving. De norm beoogt objectief bepaalbaar te zijn,
waarbij het de vraag is of de reehter een zelfstandige, niet terughoudende
benadering aan de dag legt, terwijl daamaast van de interpretatiemogelijkhe-
den voor het bestuursorgaan een (betrekkelijke) vrijheid uitgaat. De
interpretatie van vage normen vormt een wezenlijk onderdeel van de
jurisprudentie met betrekking tot de drie genoemde gebieden.

De geleedheid van normen in het bestuursrecht uit zich onder meer in
kaderwetten, waarin de randvoorwaarden voor de bestuursactiviteit worden
aangeven. Kaderwetgeving is kenmerkend voor een deel van het bestuurs-
recht. Voor het economisch bestuursrecht gaat dit weI in het bijzonder op. 48

Dezelfde reden die de doorgaans grote beoordelingsvrijheid in dit deel van
het bestuursreeht tot gevolg heeft, leidt ook tot kader-of raamwetten: de
behoefte aan flexibiliteit en slagvaardigheid. De mate van gelede normstel-

45 D. Allewijn, in: Administratieve rechtsgangen, 11.3.
46 Vgl. J. van Soesten A.P.M. Brenninkmeijer, in: Administratieve rechtsgangen, onderdelen

belastingrechter en ambtenarenrechter, 11.3.
47 H.D. van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, 1968, p. 99.
48 A. Mulder en R.A.A. Duk, Schets van het sociaal-economische recht in Nederland, Zwolle.

1985, p. 55 e.v. en J. Valkhoff, Inleiding tot het sociaal-economisch recht in Nederland,
Groningen-Leiden 1964, p. 43 e.v.
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ling hangt af van de vraag of de betrokken regelgeving ordenend of sturend
is. Een beperkte geleding wordt aangetroffen in regelingen waarin het
ordenende element overheerst als de Vestigingswet Bedrijven 1954 of de
Winkelsluitingswet. 49 Maar voor het merendeel van de sociaal-economische
regelgeving, bijvoorbeeld de Wet economische mededinging en de
Prijzenwet, geldt een veel verdergaande spreiding van bevoegdheden. Deze
terugtred van de wetgever heeft in zoverre hetzelfde gevolg als de toepassing
van vage normen, dat in beide gevallen de wetgever het beslissen in concreto
aan andere organen overlaat.

Daarnaast hebben vooral de beide rechtsprekende afdelingen van de
ArRvS met raamwetgeving te maken bij het ruimtelijk bestuursrecht
(respectievelijk het bouwrecht en het milieurecht). Het bouwrecht biedt
een schoolvoorbeeld van gelede normstelling in het bestuursrecht. Enerzijds
is er de lijn van de Woningwet via de bouwverordening naar de bouwver-
gunning, en anderzijds de lijn van de Wet op de Ruimtelijke Ordening via
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en het bestemmingsplan naar de
bouwvergunning, waarbij steeds concreter de individuele rechtspositie wordt
bepaald. In het algemeen lijkt de gevolgtrekking gewettigd dat het
economisch bestuursrecht en het ruimtelijk bestuursrecht (inclusief het
milieurecht) het meest beantwoorden aan de kenmerken van gelede
normstelling, instrumentaliteit en bestuurlijke beoordelingsvrijheid, die het
Nederlandse bestuursrecht vaak worden toegedicht. Hierbij moet worden
bedacht dat instrumentaliteit ook een functie is van meer gebonden
besluitvormingsprocessen in het bestuursrecht, alleen is daar de richting
van de aanwending van het 'instrument' al voor een groot deel bepaald
op het niveau van de wetgeving.

Discretionaire beschikkingsbevoegdheid in de zin van de vrijheid een
beslissing al dan niet te nemen als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan
(beleidsvrijheid) is meer kenmerkend voor de delen van het bestuursrecht
die onder de competentie van het Clsb, de ArRvS en de AgbRvS vallen,
dan voor de andere rechtsgebieden. Deze bevoegdheden zijn van belang
voor de, flexibiliteit vergende, mogelijkbeid voor de overheid om bij te
sturen in het beleid, al naar gelang de snel wisselende verhoudingen en
beleidsopvattingen met betrekking tot bijvoorbeeld de economie of het milieu
daartoe aanleiding geven. De aard van de materie vereist dus een bevoegd-
heidsomschrijving die overheidsorganen alle ruimte laat. Hoogstens wordt
er via vage normen richting gegeven aan de uitoefening van een bevoegd-
heid. Ondanks het overheersende gebonden karakter van bevoegdheden

49 A. Mulder en R.A.A. Duk, a.w., p. 54/55.
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in het belastingrecht en het sociale-verzekeringsrecht kunnen discretionaire
bevoegdheden in de zin van beleidsvrijheid op diverse plaatsen in deze
rechtsgebieden worden aangetroffen." Dergelijkebevoegdheden komen
in het ambtenarenrecht vaker voor dan in het sociale verzekeringsrecht. 51

Daarnaast is een deel van de bevoegdheden van bestuursorganen in het
econornisch bestuursrecht meer gebonden van aard, met name in de or-
denende wetgeving, ondanks het geschetste karakter van dit rechtsgebied.

Als het gaat om de mate van beoordelingsvrijheid bij het nemen van
besluiten vertoont het geheel van regelingen binnen de competentiesfeer
van de ArRvS en de AgbRvS een grote diversiteit. Generalisaties zijn
daarom onmogelijk. De mate van gebondenheid aan de wet in de besluitvor-
ming loopt uiteen, en kan in het subsidierecht zelfs vrijwel afwezig zijn,
als de subsidie alleen op een begrotingspost berust. Ben vergelijking is
mogelijk met het eBb waar het gaat om subsidieverstrekkingen met een
ruime beoordelingsvrijheid voorhet toekennende bestuursorgaan. Zowel
het recht van de lagere openbare lichamen als het vreemdelingenrecht en
het subsidierecht worden doorgaans gekenmerkt door een grote beoordelings-
vrijheid voor bestuursorganen. Het vreemdelingenrecht wordt gekenmerkt
door slechts summier in de wet zelf geclausuleerde bevoegheden. Beleidsre-
gels spelen een grote rol. In het stelsel van vergunningverlening is het in
ieder geval steeds het 'algemeen belang' dat de richting en de beperking
aangeeft van het overheidsoptreden. 52 Zoals in het vorige hoofdstuk is
opgemerkt is dit begrip in abstracto niet anders te omschrijven dan als die
belangen die op een bepaalde tijd en een bepaalde plaats naar het oordeel
van de overheid als zodanig moeten worden aangeduid. Deze vaagheid in
abstracto correspondeert met de grote beoordelingsvrijheid die de organen
ter uitvoering van de Vreemdelingenwet is gelaten. Als verbijzonderingen
van het algemeen belang worden in het kader van de bevoegdheidsom-
schrijvingen in het vreemdelingenrecht genoemd de openbare rust, de
openbare orde en de nationale veiligheid. AI deze vage begrippen behoeven
nadere uitwerking in de jurisprudentie.

De mogelijkheid dat in concrete gevallen gebondenheid bestaat, bijvoorbeeld
vanwege toezeggingen, doet niet af aan de vrijheid van een bevoegdheid,

50 J. van Soest respectievelijk D. Allewijn, a.w., 11.4; A.F.M. BrenninkmeijerlH.R. Westra,
Jurisprudentie Centrale Raad van beroep in sociale-verzekeringszaken 1981-1985, Bw 1986,
p.205.

51 A.F.M. Brenninkmeijer, a.w., 11.4.
52 A.H.J. Swart, De toelating en uitzetting van vreemdelingen, diss. UvA, Deventer 1978,

p. 185-198.
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maar karakteriseert weI de bevoegdheidsuitoefening in concreto. Dit gaat
op voor de bevoegdheid tot bestuursdwang, een van de sancties die het
bestuursrecht kent (van belang in de antenneverbodzaken, hoofdstuk 6.3.2).
Dit is de bevoegdheid van een bestuursorgaan om een situatie die in strijd
is met een administratiefrechtelijke norm, doordat een uit die norm
voortvloeiende verplichting niet is nagekomen, feitelijk in overeenstemming
met die norm te brengen."

Een andere situatie doet zich voor in het economisch bestuursrecht,
met betrekking tot het verlenen van vestigingsvergunningen. Hier is het
bieden van rechtszekerheid voor de positie van de betrokken marktdeelne-
mers zodanig van belang dat de wetten zelf een nadere aanduiding geven
van de weigeringsgronden. Ben vestigingsvergunning verstrekt door een
Kamer van Koophandel op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954
is daarom sterk gebonden. Toch ligt dit weI genuanceerder, omdat volgens
artikel 15, eerste lid, onder b, van die wet de minister van Economische
Zaken bevoegd is ontheffing te verlenen in bijzondere gevaIlen op grond
van gewichtige belangen. Deze bevoegdheid moet in samenhang worden
bezien met de bevoegdheid tot verlening van de vestigingsvergunning. 54

Het verlenen van een bouwvergunning wordt doorgaans omschreven aIs
een gebonden bestuurshandeling. Deze 'mag aileen en moet worden
geweigerd' bij strijd met in hoofdzaak de bouwverordening of het
bestemmingsplan (art. 48 Woningwet). Toch zijn burgemeester en
wethouders enigszins vrij in hun beoordeling, daar enerzijds in de
bouwverordening vage termen voorkomen (met name in de welstandsbepa-
ling), en anderzijds b en w op grond van de bouwverordening de bevoegd-
heid kunnen hebben vrijstelling te geven van in de bouwverordening te
noemen voorschriften, en nadere eisen te stellen ten opzichte van in de
bouwverordening genoemde onderwerpen (art. 12 Woningwet)." Met
betrekking tot bestemmingsplannen bestaat een soortgelijke constructie (art.
15 WRO).

Deze voorbeelden geven aan dat het moeilijk is, en soms onduidelijk
blijft, hoe een bepaalde bestuursbevoegdheid gekarakteriseerd moet worden
in termen van vrij of gebonden. Veel hangt afvan de concrete toepassing.

53 Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 330-336.
54 Het voorbeeld is ontleend aan Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 246.
55 Zie Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 246, en oak Donner 1986, p. 226.
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3.2 Gebondenheid

Sommige competentiesferen worden niet gekenmerkt door kaderwetten,
maar door gebondenheid in de concrete besluitvorming aan wettelijke
regelingen (al of niet een formele wet), naast de belangrijke rol van vage
normen. Gebonden bevoegdheden uit het oogpunt van rechtszekerheid zijn
bepalend voor het aanzien van het bestuursrecht in de competentiesferen
van de belastingrechter, de CRvB in sociale-verzekeringszaken, pensioenza-
ken en gedeeltelijk ook ambtenarenzaken. De gebondenheid moet gerelati-
veerd worden, gelet op de aanwezigheid van vage normen, welke toch een
zekere beoordelingsvrijheid kunnen geven.

Het kenmerk van het belastingrecht dat zoveel mogelijk de rechtspositie
van belastingplichtigen uit objectief bepaalbare normen af te leiden moet
zijn, staat in verband met de belangrijke positie van de wet in formele
zin.56 De belastingschuld vloeit rechtstreeks uit de wet voort. Op grond
van art. 104 Grondwet is maar in beperkte mate delegatie mogelijk bij
belastingen die vanwege het Rijk geheven worden. Dit komt erop neer dat
de hoofdzaken in de wet zelf behoren te worden vastgelegd. Onder deze
essentialia worden begrepen de omschrijving van het belastbaar feit, de
basis van de tarieven en de kring van belastingplichtigen. Hier zit een
verschil met de voor het bestuursrecht in het algemeen kerunerkend geachte
gelede normstelling. Toch is delegatie oak in het belastingrecht een aanvaard
fenomeen. Het gaat hierbij in hoofdzaak om technische details, waarbij
dan aan Kroon of minister wordt gedelegeerd.

De mate van gebondenheid van overheidsbeslissingen in het belasting-
recht is zeer groot. Meestal wordt hierbij het onderscheid tussen dec1aratoire
en constitutieve beschikkingen gemaakt. Het merendeel van de beschikkingen
wordt in dit rechtsgebied gevormd door aanslagen van de belastinginspec-
teur, die tot doel hebben de reeds uit de wet voortvloeiende belastingschuld
vast te stellen. Aan de grote gebondenheid staat niet in de weg dat er aan
de aanslag ook constitutieve elementen kleven. Er wordt een nog niet
bestaande betalingsverplichting geschapen die af kan wijken van de uit de
wet voortvloeiende belastingschuld. Tevens wordt metde aanslag duidelijk-
heid geschapen in de toepasselijkheid van aftrekposten, de betaaltermijnen
worden vastgelegd en de termijn voor het indienen van een bezwaar-
schrift."

56 H.J. Hofstra, a.w., p. 146 e.v.
57 H.J. Hofstra, a.w., p. 251 e.v.; Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 237.
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Kenmerkend in het sociale-verzekeringsrecht is dat de financiele zijde
van de rechtspositie van de burger hier in het geding is door een recht op
uitkering van rechtswege, indien aan de voorwaarden is voldaan, waartegen-
over dan een zeer gebonden bevoegdheid van overheidsorganen staat tot
het verstrekken van een uitkering. De aanspraken zijn in beginsel objectief
in de wet vastgelegd. De formele wet is in het sociale-zekerheidsrecht de
belangrijkste vorm van regelgeving. De beslissing van een uitvoeringsorgaan
dient ter vaststelling van de aanspraak. Vooral bij het toepassen van sancties
is er van veel meer beoordelingsvrijheid sprake. Dit doet echter niet af aan
het in essentie gebonden karakter van dit rechtsgebied, gelet op het grootste
deel van de te nemen beslissingen.

Het ambtenarenrecht kent niet een dergelijke sterke, de norm inhoudelijk
bepalende, positie van de formele wet. De gebondenheid betreft vooral
gebondenheid aan wettelijke regelingen op een lager niveau van regelgeving.
Uit art. 125 Aw vloeit voort dat de rechter te maken krijgt met verschillende
regelgeving voor de diverse onderdelen van de overheid. Het 'bevoegd
gezag' is verplicht om het materiele recht met betrekking tot de diverse
onderwerpen die in het artikel worden genoemd verder uit te werken.
Hierdoor krijgt de ambtenarenrechter in tegenstelling tot de sociale-
verzekeringsrechter niet in hoofdzaak met formele wetten te maken, maar
met een divers scala over alle niveaus van de Nederlandse overheid. Een
vorm van gelede normstelling is dus kenmerkend voor het ambtenarenrecht.
Art. 109 Gw staat toe dat de formele wetgever de vasts telling van
rechtspositionele voorschriften delegeert aan organen van lagere openbare
lichamen.

In art. 53 ARAR is het beginsel van de heerschappij van de wet in het
ambtenarenrecht expliciet neergelegd in verband met het statuskarakter van
de rechtspositie en de daarvoor vereiste rechtszekerheid. Het bepaalt dat
regelingen vanwege het bevoegd gezag bepalend zijn voor het in positieve
of negatieve zin beinvloeden door het bevoegd gezag van de ambtelijke
rechtspositie, en dat behoudens een voorbehoud in een algemene regeling
het bevoegd gezag in een concreet geval niet ten nadele van een ambtenaar
van de regeling mag afwijken. Deze bepaling betekent overigens niet dat
een rechtspositieregeling niet gewijzigd mag worden met nadelige gevolgen
voor ambtenaren." In het ambtenarenrecht ligt enerzijds de nadruk op
de gebondenheid van het handelen ten aanzien van ambtenaren, hoewel
er anderzijds bevoegdheden zijn die een (grote) beoordelingsvrijheid

58 CRvB 29 januari 1956, ARB 1957, biz. 248.
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impliceren via de interpretatie van vage normen en/of de waardering van
betrokken belangen.

4 AfrondWng
In de hoofdstukken waarin de jurisprudentie geanalyseerd wordt, wordt
per in een geschil betrokken wettelijke regeling bekeken of het om meer
vrije of meer gebonden beschikkingen gaat. De beschouwing in dit hoofdstuk
heeft niet meer dan een verkennend karakter, gezien de omvang van de
materie, en gelet op het doel van het onderzoek.

De verscheidenheid aan mogelijke geschillen waarin uitingsrechten
betrokken kunnen zijn is het grootst in de competentiesfeer van de Arob-
rechter en de TwK-rechter, in vergelijking met de vrij grote homogeniteit
van de competentiesferen van de overige administratieve rechters. Deze
conclusie gaat oak op voor de mate van beoardelingsvrijheid van bestuursor-
ganen. Beoordelingsvrijheid gaat vaak samen met het bestaan van kader-
of raamwetten, waarin bevoegdheden tot regelgeving en bestuur worden
doorgeschoven naar andere overheidsorganen binnen de centrale overheid
of de lagere overheden. De interpretatie van vage normen staat centraal
bij de - sterk gebonden - vaststelling of iemand uitkeringsgerechtigd is in
het sociale-verzekeringsrecht, en of een belasting- of premieplicht bestaat
krachtens enige belastingwet. De formele wet is in deze rechtsgebieden
voor de concrete normstelling bepalend. Overigens spelen 'vage normen'
een rol in het gehele bestuursrecht, maar vaak ook in het kader van 'kan-'-
bevoegdheden, zoals in het vreemdelingenrecht. Beleidsvrijheid is
daarentegen het kenmerk bij uitstek van het economisch bestuursrecht; dit
in verband met de noodzakelijke flexibiliteit in de economische ver-
houdingen. Het ambtenarenrecht heeft meer een tweeslachtig karakter. In
de hierarchische verhouding zijn discretionaire bevoegheden regel, maar
anderzijds vereist de rechtszekerheid omtrent de rechtspositie gebondenheid
aan wettelijke regelingen.

Het beeld dat in dit hoofdstuk is gegeven van de competentiesferen van
administratieve rechters in het licht van de bescherming van uitingsrechten
zal over niet al te lange tijd tot het verleden behoren als het gaat om de
'toedeling' van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming aan verschillende
administratieve rechters. Van belang voor de grondrechtenbescherming
blijft evenwel de diversiteit in rechtsbetrekkingen die binnen het bestuurs-
recht mogelijk zijn, ook als er sprake is van een in de gewone rechterlijke
macht geintegreerde administratieve rechtspraak. De wijze waarop de
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huidige administratieve rechters grondrechten hanteren is daarvoor zeker
relevant.
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HOOFDSTUK5

Toetsing aan grondrechten door administratieve
rechters

1 InIeiding

1.1 Plan van behandeling

Dit hoofdstuk bevat een verkenning van de toetsing van overheidshandelin-
gen door administratieve rechters, voor zover relevant voor de bescherming
van uitingsrechten. 1 Centraal staan enige vraagstukken betreffende de wijze
van toetsing. Het gaat om het onderscheid tussen abstracte en concrete
toetsing, en het onderscheid tussen terughoudende en indringende toetsing.
De analyse van de jurisprudentie betreffende uitingsrechten staat mede in
het teken van deze vraagstukken. Aangezien er reeds zeer veel is gepubli-
ceerd over de rechterlijke toetsing, wordt - om niet te veel in herhaling
te vervallen - vaak verwezen naar ter zake relevante literatuur. 2

Na deze inleidende paragraaf (§ 1)volgt een uiteenzetting over aspecten
van de bevoegdheids- en de ontvankelijkheidsvraag welke de 'toegang tot
de toetsing' in de hoofdzaak beheersen; te weten de vraag welke overheids-
handelingen 'toetsbaar' zijn en wie beroepsgerechtigd is (§ 2). Daarna wordt
ingegaan op de beoordeling van het geschil ten gronde, toegespitst op de
toetsing aan grondrechten, en op de gevolgen van deze rechterlijke toetsing,
waarbij wordt gekeken naar de wijze waarop deze in een rechterlijke
uitspraak kunnen worden neergelegd (§ 3). Hierbij wordt dus enigszins
de chronologische volgorde van het administratief proces aangehouden.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de toetsing in het kader van
spoedprocedures in de administratieve rechtspraak (§ 4). In dit hoofdstuk
wordt ook globaal aandacht besteed aan het toetsingsvraagstuk voor zover
het de gewone rechter betreft, vanwege de vergelijking van de handhaving

I Het begrip 'toetsing' is omschreven in hoofdstuk 1.4.
2 Met name moeten hier enige recente dissertaties worden genoemd: A.J. Bok, Rechterlijke

toetsing van regelgeving, diss. RUG, Deventer 1991, en R. de Lange, Publiekrechtelijke
rechtsvinding , diss. UvA, Zwolle 1991. Het eerste is positiefrechtelijk georienteerd, en het
tweede theoretisch.
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van grondrechten door administratieve rechters met die door de burgerlijke
rechter en de strafrechter in Nederland (§ 5).

Als in dit hoofdstuk over grondrechten wordt gesproken dan worden
steeds de 'klassieke' grondrechten bedoeld, die rechtstreeks toepasselijk
zijn, en dientengevolge in rechte als beroepsgrond en toetsingsgrond kunnen
dienen.

1.2 Toetsing en he! administratiefprocesrecht

De wijze waarop getoetst kan worden door de administratieve rechter wordt
voor een deel bepaald door het toepasselijke procesrecht. Het administratief
procesrecht is een omvangrijk en ondoorzichtig deel van het recht. Per
rechtsgang zijn er de nodige handleidingen, maar de geintegreerde
wetenschapppelijke benadering van het administratief procesrecht verkeert
nog in het beginstadiurn.? Alleen al de omvang van het materiaal maakt
het noodzakelijk om de behandeling tot enkele aspecten te beperken.

In ruime zin ziet het administratief procesrecht op het complex van
regels, beginselen en gebruiken dat betrekking heeft op het proces in het
kader van de administratiefrechtelijke voorzieningen." Ten Berge en Tak
onderscheiden binnen het administratief procesrecht drie groepen van regels:
het organisatierecht, het materiele en het formele procesrecht. Het materiele
procesrecht bevat de regels die bepalend zijn voor inhoud en omvang van
het recht om te procederen (het beroepsrecht), en het formele procesrecht
(ook weI procesrecht in enge zin genaamd) de regels betreffende de
behandeling en afbandeling van het beroep. Aan het -niet waterdichte-
onderscheid zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Het geeft echter weI aan
dat er verschillen binnen het procesrecht bestaan in de mate van relevantie
van de diverse regels voor de inhoud en omvang van de rechterlijke toetsing,
en dus voor de uiteindelijke omvang van de geboden rechtsbescherming
inzake grondrechten. De regels die in genoemde onderscheiding 'materieel '.
worden genoemd zijn daarbij het belangrijkst. Zij hebben onder andere
betrekking op de vraag wie een beroepsrecht toekomt, welke overheidshan-

3 Zie voor een dergelijke benadering vanuit de beginselen die aan bet procesrecbt ten grondslag
liggen: A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechier, diss. KUB, Zwolle 1987; B.W.N.
de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging; met name in het administratief
procesrecht, diss. RUU, Zwolle 1987; en met als uitgangspuntde functie van de procedure:
P.H. Banda, Administratiefprocesrecht in vergelijkend perspectief, diss. KUB, Zwolle 1989.

4 Ten Berge/Tak, Hoofdlijnen van het administratief procesrecht, tweede druk, Zwolle 1990,
p. 28-31; 'administratiefrechtelijke voorzieningen' worden hierbij opgevat in de zin van
art. 5, aanhef en onder d, Wet Arob.
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delingen appellabel zijn, de beroepstermijn, de beroepsgronden en de
regeling van het bewijs.

Voor de toekomstige houding van de administratieve reehter inzake
toetsing aan grondreehten zou de harmonisatie van procesreeht van belang
kunnen zijn. S In het kader van de algehele herziening van de reehterlijke
organisatie wordt het adrninistratief procesreeht geharmoniseerd in hoofdstuk
8 Awb. Zo nodig worden hierover ter vergelijking met de huidige situatie
enige opmerkingen gemaakt.

2 Toegang tot de toetsing

Alvorens kan worden overgegaan tot het onderzoek van overheidshandelin-
gen op hun verenigbaarheid met grondreehten, moet toegang tot de fase
van de toetsing zijn verkregen. Deze toegang hangt van versehillende
aspeeten af, waarvan er voor dit onderzoek een aantal relevant zijn. Het
betreft voorvragen die de reehter moet beantwoorden voordat de zaak ten
gronde kan worden behandeld. Deze vragen hebben betrekking op de
bevoegdheid van de reehter en de ontvankelijkheid van de appellant. Ten
eerste moet tegen de overheidshandeling waardoor een burger zieh in zijn
reehten enJofbelangen voelt aangetast, bij een administratieve reehter beroep
mogelijk zijn. Ten tweede moet deze burger het reeht hebben om tegen
die overheidshandeling beroep in te stellen. De specifieke vormgeving van
deze toegangsvereisten voor de diverse administratieve reehters loopt uiteen.

2.1 Toetsbare overheidshandelingen

De reehtsbeseherming die administratieve reehters bieden is gerieht op de
toetsing van de reehtmatigheid van bepaalde overheidshandelingen. De
toegang tot deze reehterlijke toetsing hangt mede af van de vraag of er
sprake is van een appellabele overheidshandeling. Deze handelingen zijn
in ieder geval aan toetsing onderworpen. Eehter, in de toetsing kunnen door
de reehter mede worden betrokken die overheidshandelingen waarvan de
verbindendheid een voorwaarde is voor de reehtsgeldigheid van een
overheidshandeling waartegen beroep is ingesteld. De vraag tegen welke
soorten overheidshandelingen de versehillende proeesreehtelijke wetten
beroep open stellen is nauw verweven met de vraag naar de bevoegdheid

5 Kamerstukken 11,1991-1992,22495, nrs 1-3(wetsvoorstel voltooiingeerste faseherziening
rechterlijke organisatie).
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van de administratieve rechter. 6 In hoofdstuk 4 ging het er echter om de
delen van het bestuursrecht te schetsen die binnen de bevoegdheidsgrenzen
van de diverse administratieve rechters vallen. Hier worden de soorten
overheidshandelingen die appellabel zijn aan de hand van de regelingen
van administratief procesrecht globaal vergeleken. Tevens wordt aandacht
besteed aan de overige toetsbare overheidshandelingen.

De mogelijkheden van beroep op een van de administratieve rechters
zijn in de eerste plaats gericht op beroep tegen besluiten, dus tegen
rechtshandelingen. Feitelijke handelingen kunnen alleen onderwerp van
beroep zijn bij de ambtenarenrechter en het Clsb (resp. art. 3 Ambtenaren-
wet en art. 4 Wet Arbo). Deze categorie is in de administratieve rechtspraak
niet van groot belang. Om twee redenen vervullen feitelijke handelingen
zelden de functie van door de administratieve rechter te toetsen overheids-
handeling. Ten eerste zal een feitelijke handeling meestal berusten op een
daaraan voorafgaande rechtshandeling (een besluit) waartegen beroep
openstaat of opengestaan heeft. Ten tweede neemt de rechter al gauw aan
dat er sprake is van een besluit, en blijft er zodoende niet veel plaats over
voor invulling van de categorie feitelijke handelingen.? De rechtshandelin-
gen waartegen beroep toegelaten is kunnen bij alle administratieve rechters
worden aangeduid als min of meer concrete besluiten.

Zoals aangegeven is er een verschil tussen de categorie overheidshande-
lingen waartegen beroep kan worden ingesteld bij een administratieve
rechter, en de categorie overheidshandelingen die in het kader van een
geschil door een administratieve rechter aan hogere rechtsnormen getoetst
kunnen worden. Het verschil tussen appellabele en niet-appellabele toetsbare
overheidshandelingen zou gevolgen kunnen hebben voor de wijze van
toetsing door de administratieve rechter, en dus voor de mate van
rechtsbescherming die grondrechten kunnen verkrijgen. De toetsing van
rechtsnormen die zijn vervat in appellabele overheidshandelingen wordt
weI de principale toetsing genoemd, en de toetsing van rechtsnormen die
de basis vormen voor deze 'principale' normen, heet dan toetsing bij wege
van exceptie.

Van Male gaat in zijn dissertatie uitgebreid in op de wijze waarop, en
de redenen waarom, van bestuursorganen afkomstige regelgeving, door
hem bestuurswetgeving genoemd, van direct beroep in de administratieve
rechtspraak is uitgesloten. 8 De wijze waarop de uitsluiting in de procesrech-

6 Zie 4.1.2.
7 P.H. Banda, a.w., p. 102, met jurisprudentieverwijzingen.
8 R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, diss. KUB, Zwolle 1988, p. 212-214 en
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telijke wetten is vormgegeven varieert. Art. 3 Ambtenarenwet 1929 stelt
beroep open tegen besluiten, handelingen en weigeringen (om te besluiten
of te handelen). Een beroep tegen een algemeen verbindend voorschrift
is niet-ontvankelijk (art. 58, vijfde lid). Het Clsb ontleent zijn rechtsmacht
aan de Wet Arbo en aan talrijke bijzondere wetten. Art. 4, tweede lid onder
a, Wet Arbo stelt beroep open tegen besluiten, met uitzondering van
besluiten tot het verrichten van een rechtshandeling naar burgerlijk recht,
of tot het invorderen bij dwangbevel. Onder b gebeurt hetzelfde voor
handelingen die een 'lichaam' (orgaan in de zin van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie) ter uitvoering van zijn bestuurstaak verricht, met
uitzondering van rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Art. 2 sluit het
beroep uit tegen verordeningen en geen verordening zijnde algemeen
verbindende voorschriften. 'Besluiten van algemene strekking' vallen buiten
de werking van de Wet Arob en de TwK. Onder dit begrip vallen in ieder
geval de algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast worden daaronder
onder meer begrepen een besluit tot goedkeuring van een algemeen
verbindend voorschrift en de bepaling van de datum van inwerkingtreding.
In de sociale-verzekeringsrechtspraak staat aIleen beroep open tegen in
concrete gevallen genomen beslissingen voor zover de afzonderlijke wetten
dit mogelijk maken.

De uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften of, ruimer, van
besluiten van algemene strekking, van rechtstreeks beroep op de rechter
staat op gespannen voet met het rechtsstatelijke beginsel dat recht op toegang
tot de rechter bij schending van grondrechten moet bestaan. Vanuit het
perspectief van de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat in het
algemeen is deze uitsluiting overtuigend bestreden door Van Male.9 Dit
perspectief omvat mede de verwerkelijking van grondrechten met betrekking
tot alle vormen van overheidshandelen. Of er werkelijk sprake is van een
belemmering van de rechtswerking van rechtstreeks toepasselijke grondrech-
ten hangt voor een belangrijk deel af van de wijze waarop de administratieve
rechters regelingen 'bij wege van exceptie' aan grondrechten toetsen. Er
zijn op zich een aantal nadelen aan de exceptieve toetsing van algemene
regels verbonden, die voor de grondrechtenbescherming relevant kunnen
zijn. Exceptieve toetsing heeft het karakter van de beantwoording van een
voorvraag, waarbij het oordeel over de verbindendheid slechts tussen
partijen kan werken. Dit staat overigens niet in de weg aan het gevolg dat
de rechter in vergelijkbare gevaIlen gelijk zal handelen; het oordeel heeft

239-261; zie ook Bok 1991, p. 184-197.
9 Van Male 1988, i.h.b. p. 262-320.
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een zekere precedentwerking. Vernietiging van een overheidshandeling op
grond van 'direct' beroep werkt daarentegen ten opzichte van iedereen ('erga
omnes'). Belemmerend is tevens dat er in de administratieve rechtspraak
steeds een concrete uitvoeringshandeling van een regeling moet zijn voordat
beroep mogelijk is, terwijl een regeling op zich al schending kan betekenen
van bepaalde grondrechten van rechtssubjecten die tot een groep behoren
waartoe de regeling zich richt. Tegen een dergelijke regeling biedt dan
alleen art. 6: 162 BW (voorheen art. 1401 BW) soelaas.'? Bovendien is
het niet zeker dat de administratieve rechter ook daadwerkelijk in het kader
van een casus tot toetsing van de rechtmatigheid van een regeling in het
licht van de grondrechten zal overgaan. Voor de beantwoording van de
hoofdvraag, deze betreft een concrete handeling, is dit op zich niet
noodzakelijk. II

In het komende geharmoniseerde procesrecht zal beroep tegen besluiten
van algemene strekking mogelijk worden, aangezien in de Awb zal worden
uitgegaan van het begrip 'besluit', waaronder zowel beschikkingen als
besluiten van algemene strekking vallen. 12 'Besluit' wordt opgevat als een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechte-
lijke rechtshandeling (art. 1.3 Awb). Hieronder vallen dus niet feitelijke
handelingen en rechtshandelingen naar burgerlijk recht. 13 Ook algemeen
verbindende voorschriften blijven uitgesloten van beroep op de adrninistratie-
ve rechter. 14 Hiermee wordt het probleem van een mogelijk verminderde
grondrechtenbescherming bij exceptieve toetsing niet opgelost.

2.2 Beroepsgerechtigden en hun belang bij de toetsing

Het opnemen van grondrechten in het positieve recht is op zich natuurlijk
niet voldoende. De procesrechtelijke regels die zien op het beroepsrecht
moeten het ook nog mogelijk maken om rechtstreeks toepasselijke
grondrechten door middel van een rechtsgang te verwezenlijken, zodra
grondrechten in een geschil tussen burger en overheid betrokken zijn.

10 Vgl. HR 24 januari 1969, NJ 316 m.n. Orion, ARB biz. 194 m.n. Stellinga, AA biz. 266
m.n. Troostwijk en Van der Grinten (pocketbooks Il).

11 Vgl. Van Male 1988, p. 285-287.
12 Vgl. M. Bense e.a., Naar een nieuw bestuursprocesrecht, NTB 1991, p. 258-260.
13 Ambtenaren en hun rechtverkrijgenden zullen de mogelijkheid behouden op te komen tegen

feitelijke handelingen (art. 8.1.1.1, tweede lid, Awb); de beroepsmogelijkheden tegen
handelingen van organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie worden op dit punt
echter verminderd,

14 Zie voor een pleidooi voor een rechtstreeks vernietigingsberoep tegen algemene regels ook
Bok 1991, p. 183-298.
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Personen die beroep bij een administratieve rechter willen insteUen moeten
aan bepaalde vereisten voldoen, zodat niet elke categorie personen
bescherming kan vragen van een grondrechtelijk belang. IS Men moet in
een bepaalde relatie staan tot de overheid, bijvoorbeeld op grond van een
ambtenaarsverhouding of een genomen beschikking, wil men een beroeps-
recht kunnen hebben.

De uitingsrechten kunnen worden gezien als aanspraken van burgers
op een van de overheid vrije sfeer waarbinnen, in beginsel zonder
overheidsinmenging, uitingen met een zelf gekozen inhoud kunnen worden
gedaan." De toepasselijkheid en de reikwijdte van de uitingsrechten, en
van andere rechtstreeks toepasselijke grondrechten, worden onder andere
in rechtsgedingen bepaald. Dit betekent niet dat als iemand aannemelijk
kan maken dat een hem toekomend grondrecht wordt geschonden, er een
van de loutere aanwezigheid van dit grondrecht afgeleide actie bestaat,
waarmee dan een proces voor een administratieve rechter kan worden
aangevangen. Het beroepsrecht of de actie is in het bestuursrecht namelijk
van zelfstandige aard. Dit wil zeggen dat het recht om beroep in te stellen
niet voortvloeit uit de vermeende aantasting van een subjectief recht of
rechtsbelang, zoals de hoofdregel is in het geding voor de burgerlijke
rechter. In dat geval is er sprake van een afgeleide aerie." De administra-
tieve rechtsgangen in Nederland zijn onder andere wat het beroepsrecht
betreft zo opgezet dat het meer gaat om de handhaving van het objectieve
recht door middel van de controle op de rechtmatigheid van overheidshande-
len, dan om de bescherming van de individuele rechtspositie. 18 Deze beide
invalshoeken moeten overigens niet zo strikt worden gescheiden, als het
gaat om de vraag wie beroepsrecht toekomt. Dan wordt onder meer gekeken
of een 'belang' van de potentiele appellant in voldoende mate getroffen
is. Deze belangen staan in een min of meer verwijderd verband met de
individuele rechtspositie.

In het bestuursrecht zijn grondrechten relevant vanwege de begreozing
die zij kunnen betekenen voor de mogelijkheid om via overheidshandelingen
in individuele rechtsposities in te grijpen. Via de bevoegdheid beroep in
te stellen tegen bepaalde overheidshandelingen kunnen zo grondrechten
aan de orde komen. Dit gebeurt juist op het voor het bestuursrecht relevante

15 Over dit vraagstuk in algemene zin: P.J .J. van Buuren, Kringen vanbelanghebbenden, diss.,
Deventer 1978.

16 Zie hoofdstuk 1.5.
17 Ret onderscheid tussen 'afgeleide' en 'zelfstandige' acties wordt gehanteerd door Van Buuren,

a.w..
18 P.R. Banda, a.w., p. 116-119.
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punt, namelijk de raakvlakken van grondrechten met overheidshandelingen,
gelet op de reikwijdte van grondrechten. Zou het stellen van een aantasting
van een grondrecht voldoende zijn om rechtsingang te krijgen, dan zou
dit in het kader van bestuursrechtelijke geschillen toch het gevolg zijn van
een aantasting door een overheidshandeling. De koppeling van het
beroepsrecht aan een overheidshandeling leidt dan tot hetzelfde resultaat.
WeI is het door de uitsluiting van bepaalde categorieen overheidshandelingen
van rechtstreeks beroep", denkbaar dat een burger zijn grondrecht aIleen
aangetast ziet door een niet-appellabele rechtshandeling, dus zonder een
mogelijke adrninistratieve rechtsgang.

Om het recht van beroep op een administratieve rechter te hebben moet
er sprake zijn van een 'belang'. Dit betekent dat het voor de positie van
de appellant iets uitmaakt of een bepaaIde overheidshandeling aI dan niet
op een bepaaIde wijze wordt verricht. Ret laat hem in positieve of negatieve
zin niet onverschillig. Bovendien moet het gaan om een rechtens beschermd
belang. Niet elke subjectieve perceptie van een belang kan rechtsingang
verschaffen. Doorgaans worden de volgende vereisten aan het belang
gesteld, die de kring van belanghebbenden inperken. Ret moet gaan om
een persoonlijk, eigen, rechtstreeks en objectief bepaalbaar belang.P'

Aangezien grondrechten immateriele belangen opleveren - het gaat niet
in eerste instantie om op geld waardeerbare belangen - kan de objectieve
bepaaIbaarheid problematisch zijn. In ieder gevaI moet er hierbij sprake
zijn van een persoonlijk belang in de zin van kenmerkend en individualiseer-
baar." In het gevaI van de uitingsrechten gaat het om rechtstreeks
toepasselijke grondrechten. Deze grondrechten kunnen daarom steeds
rechtens te beschermen belangen in een bepaaIde casus meebrengen. Ret
is echter mogelijk dat een persoon weliswaar in een grondrecht geraakt
wordt, maar dat deze inbreuk zo licht is dat er geen voldoende belang is
om een beroepsrecht te hebben. Dit roept de vraag op naar het verband
tussen overheidshandelingen en grondrechten. In hoeverre moet een
grondrecht geraakt zijn, wil er sprake zijn van voldoende verband met een
overheidshandeling om iemand belanghebbende te maken? Dit is een
moeilijke vraag waarvan de beantwoording afhangt van de in abstracto
moeilijke afbakening van de reikwijdte van een grondrecht, en dus van de
waardering hiervan die een rechter in concreto geeft. In dit licht kan de

19 Zie § 2.1.
20 Van Buuren, a.w., m.n. hoofdstuk V, par. 3; in zijn voetspoor ook te vinden bij andere

auteurs, bv., Ten Berge/Tak, nrs. 356 e.v ..
21 Van Buuren, a.w., p. 86-87.
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omstandigheid worden bezien dat in vele zaken door burgers een beroep
op een grondreeht wordt gedaan, zonder dat de reehter bier op ingaat, of
er op een zeer summiere wijze aandaeht aan besteedt. Uit bepaalde
objeetieve omstandigheden zal moeten blijken dat de reikwijdte van een
overheidshandeling de reikwijdte van een grondreeht overlapt, waarbij
aangesloten wordt bij de wijze waarop een grondreeht in de loop der tijd
is vormgegeven. De objeetieve bepaalbaarheid van het toepassingsgebied
van de versehillende uitingsreehten kan uiteenlopen.

Voor de vraag of iemand belanghebbende is, is van belang hetgeen in
hoofdstuk 3 wordt betoogd over het specialiteitsbeginsel. Ook als bepaalde
grondreehtelijke belangen geen beseherrning vinden in de doeleinden die
met een regeling nagestreefd worden, dan dienen deze belangen van de
aanvrager van een hem begunstigende overheidshandeling in beginsel altijd
in de belangenafweging van een bestuursorgaan te worden betrokken. Op
deze wijze kunnen grondreehten pas goed als waarborg tegen bestuursreehte-
lijke regelgeving funetioneren. Dit zal eehter alleen het geval zijn als de
overheidshandeling in kwestie deze (grondreehtelijke) belangen raakt, gelet
op het door het algemeen belang bepaalde bereik van deze overheidshande-
ling. Hiervoor kan het speeialiteitsbeginsel wel van belang zijn.

In welke mate een beroep op grondreehten toegang tot een reehter
versehaft, hangt onder meer af van de invulling van het belangvereiste in
wetgeving en reehtspraak. In de diverse proeesreehtelijke wetten is op
uiteenlopende wijze vormgegeven aan het beroepsreeht, waarbij eehter steeds
wordt aangeknoopt bij het belangvereiste." In het toekomstige uniforme
bestuursproeesreeht zal dit laatste niet anders zijn. Ret voorstel is dat het
beroepsreeht toekomt aan de 'belanghebbende': degene wiens belang
reehtstreeks bij een besluit is betrokken (art. 1.2 Awb). In het huidige reeht
kan het beroepsreeht op een adrninistratieve reehter uiteenlopen van aan
de ene kant alleen degene ten aanzien van wie een beslissing is genomen
(bv. de belastingpliehtige; art. 23, 26 en 27 Algemene wet inzake
rijksbelastingen) tot aan de andere kant iedereen die reehtstreeks in zijn
belang is getroffen (bv. art. 7, eerste lid, Wet Arob en art. 4, tweede lid,
onder a, Wet Arbo). Ret versehil in omvang van het beroepsreeht is gelegen
in de positie van derden-belanghebbenden. Ook voor deze potentiele
beroepsgerechtigden geldt dat er in het algemeen sprake moet zijn van een
eigen, persoonlijk, rechtstreeks en objectiefbepaalbaar belang. Slechts bij
enkele adrninistratieve rechters is een beroep door derden mogelijk door

22 vgl. Ten Berge/Tak, dee) I, p. 151-179; Ten Berge-Tak, Hoofdlijnen Nederlands
administratief procesrecht, Zwolle 1990, p. 61-63.
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een ruime formulering van het beroepsreeht. Het proeesreeht van de Arob-
reehter en van het eBb biedt deze ruimte aan beroep door derden. Bij de
TwK-reehter, de ambtenarenreehter, de sociale-verzekeringsreehter en de
belastingreehter is er sleehts in enkele gevallen sprake van deze mogelijk-
heid.P

De positie van derden-belanghebbenden kan op versehillende wijzen
van belang zijn voor de beseherming van uitingsreehten. Met deze groep
van belanghebbenden wordt gedoeld op iedereen die niet als geadresseerde
van een overheidshandeling is te besehouwen, en een belang heeft bij het
voortbestaan of de niet-totstandkoming van een overheidshandeling, gezien
de gevolgen die deze overheidshandeling heeft of zou kunnen hebben voor
deze derden. De belangen van derden kunnen tegengesteld zijn aan die van
de geadresseerde van een overheidshandeling, of hieraan parallel lopen."
Een derde kan een, eventueel door een grondreeht, gesehraagd belang
hebben dat tegengesteld is aan het belang dat met een aan de geadresseerde
toekomend grondreeht is gemoeid. Dit is bijvoorbeeld het geval met het
beroep van omwonenden tegen de verlening van een vergunning voor de
bouw van een antenne, waarbij de uitingsvrijheid van de vergunningaan-
vrager in het geding is tegenover de hinder die omwonenden ondervinden.
Daarnaast kan een derde met de geadresseerde van een appellabele
overheidshandeling parallelle belangen hebben die beseherming vinden in
hetzelfde grondreeht. Vanuit het oogpunt van grondreehtenbeseherming
moet beroep door een derde-belanghebbende op een administratieve reehter
mogelijk zijn als er sprake is van overheidshandelingen die een zodanige
reikwijdte hebben dat door grondreehten besehermde belangen van derden
in het geding kunnen zijn, zoals vooral het geval is bij overheidshandelingen
die kenmerkend zijn voor het bestuursreeht binnen de eompetentiesferen
van de Arob-reehter en het Clsb. Hiervan zal niet gauw sprake zijn bij
overheidshandelingen die zieh uitsluitend riehten op de ambtelijke en/of
financiele reehtspositie van een bepaalde persoon, zoals in het ambtenaren-
recht, het sociale-verzekeringsreeht en het belastingsreeht het geval is.

Als het gaat om het verwezenlijken van grondreehten kan bij de
handhaving in reehte een rol zijn weggelegd voor groepen van personen.
In beginsel kunnen eolleetiviteiten namelijk worden aangemerkt als drager
van grondrechten." Het beroepsreeht van groepen kan zijn beperkt tot
'rechtspersonen' (art. 7, eerste lid, Wet Arob; art. 4, tweede lid, sub a,

23 Vgl. Teo Berge/Tak, deell, oos. 332-350.
24 Teo Berge-Tak, 1990, p. 63-66.
25 Zie § 2.4 ooder C.
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Wet Arbo). De milieuwetgeving biedt een good voorbeeld van een voor
dit vraagstuk relevant deel van het bestuursrecht. Het sociale grondrecht
op een leefbaar milieu kan door milieuactiegroepen worden ingeroepen tegen
overheidshandelingen die de natuurlijke omgeving dreigen aan te tasten.
Op het gebied van de gelijke behandeling speelt de 'collectieve actie' een
grote rol. 26 Binnen de groep van uitingsrechten heeft onder andere de
vrijheid van godsdienst een belangrijk collectief aspect. Schoolbesturen
kunnen bijvoorbeeld ageren tegen subsidiebeschikkingen die een gelijke
behandeling van verschillende godsdienstige stromingen doorkruisen. De
rechten van vereniging, vergadering en betoging zijn uit de aard van deze
grondrechten aan te merken als rechtens te beschermen belangen van
groepen burgers.

3 Toetsingaan grondrechten

In de literatuur worden aan het toetsingsvraagstuk verschillende problemati-
sche aspecten onderkend." De toetsing van met name wetgeving heeft
reeds ruime aandacht gekregen." Het toetsingsvraagstuk wordt in deze
paragraaf vanuit het perspectief van de grondrechtsbescherming benaderd.
Allereerst worden de toetsingsgronden waaraan de verschillende administra-
tieve rechters in hun beoordeling gebonden zijn, en verdere voor de toetsing
relevante positiefrechtelijke bepalingen behandeld (§ 3.1). Daarna voIgt
een betoog over de verhouding van grondrechten tot de algemeen
verbindende voorschriften (§ 3.2).

De wijze van toetsing roept vragen op over de terughoudendheid of
indringendheid ervan, geletop de bestuurlijke beoordelingsvrijheid. Hierbij
wordt gedoeld op de door de rechter gehanteerde maatstaf, zoals de
redelijkheidstoets of de proportionaliteitstoets. Het is de vraag of het
onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing van belang is voor de
kwalificatie van een bepaalde toetsingswijze als terughoudend ofindringend.

26 Vgl. art. 10 Voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken Il, 1990-
1991,22014, nrs. 1-2).

27 Voor de toetsingsvraag toegespitst op de administratieve rechters zie o.m. de VAR-
preadviezen 1987 van H.Ph.J.A.M. Hennekens en J.W. Ilsink, en de preadviezen van F.A.M.
Stroink en T. Hoogenboom in het kader van de Staatsrechtconferentie 1986.

28 P.J.J. van Buuren, en J.E.M. Polak, De rechter en onrechtmatige wetgeving, preadviezen
NN 1987, Handelingen NJV 1987, deel 1, tweede stuk, Zwolle 1987; R.M. van Male,
Rechter en bestuurswetgeving; diss. KUB, Zwolle 1988, A.J. Bok, Rechterlijke toetsing
van wetgeving ; diss. RUG, Deventer 1991.
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Het verschil tussen abstracte en concrete toetsing wordt uiteengezet in §
3.3, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze begrippen betrekking hebben
op de reikwijdte van de toetsing en niet op de indringendheid of terughou-
dendheid van de toetsing. Het gaat om twee te onderscheiden begrippenpa-
ren, die echter wel met elkaar in verband zijn te brengen. Zo kan in een
geval zowel sprake zijn van een concrete als van een integrale toetsing aan
een grondrecht. Na een uiteenzetting over de gevolgen van abstracte en
concrete toetsing in het rechterlijke oordeel (§ 3.4), wordt ingegaan op
diverse aspecten van de terughoudende of marginale rechterlijke toetsing
van discretionaire overheidshandelingen in verband met de bescherming
van grondrechten (§ 3.5).

3.1 Inkadering van de toetsing aan grondrechten

De mogelijkheid om aan grondrechten te toetsen wordt ingekaderd door
bepalingen in mensenrechtenverdragen, de Grondwet en in enige formele
wetten. De inkadering betreft de wijze van formulering van grondrechten,
welke op deze plaats niet wordt behandeld, de omschrijving van de
toetsingsbevoegdheid van rechters in procesrechtelijke wetten, en de
toetsingsbevoegdheid beperkende bepalingen die in andere formele wetten
zijn neergelegd.

Eerst worden in het kort de in de diverse procedurewetten neergelegde
toetsingsgronden aangegeven die administratieve rechters ter beschikking
staan, toegespitst op de overeenkomsten en verschillen tussen de administra-
tieve rechters. ABe administratieve rechters zijn volledig bevoegd tot het
ambtshalve toepassen van de op hun rechtsgang betrekking hebbende
toetsingsgronden." Tot deze toetsingsgronden behoort steeds de toetsing
aan algemeen verbindende voorschriften, waartoe de in Grondwet en
verdragen gepositiveerde grondrechten worden gerekend voorzover deze
aan burgers in rechte inroepbare aanspraken verschaffen. De grondrechten
kunnen echter niet geheel op een lijn worden gesteld met andere algemeen
verbindende voorschriften. Dit hangt samen met het bijzondere karakter
van grondrechten als rechtsnormen waarvan de rechtsbeginselen die de
grondrechten schragen in grote mate in concrete gevallen de toepassing
van de grondrechtelijke norm door middel van belangenafweging meebepalen
(zie verder § 3.2).

Toetsingsgronden omvatten steeds in de eerste plaats normen waar het
bestuur aan gebonden is. Vervolgens zijn het beroepsgronden voor hen die

29 Ten Berge/Tak, deel I, ZwoUe, 1983, no. 825-827.
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zich tot een administratieve reehter wenden, waarna de administratieve
rechter de omstreden overheidshandeling aan deze normen kan toetsen.
De hier behandelde toetsingsgronden zijn alleen van toepassing in de
bodemprocedures in de administratieve rechtspraak. Zowel de bezwaarschrif-
tenprocedure als de spoedvoorzieningen kennen andere toetsingscriteria.
De toetsing door administratieve rechters strekt zich uit tot de rechtmatigheid
van de bestreden overheidshandeling. Deze rechtmatigheidstoetsing is niet
in een enkele grond uitgewerkt, maar vindt in de regel uitdrukking in vier
gronden die ondanks verschillen in positiefrechtelijke vormgeving
representatief zijn voor de toetsing aan geschreven en ongeschreven recht
in de diverse vormen van administratieve reehtspraak. Het gaat hierbij om
achtereenvolgens strijd met een algemeen verbindend voorschrift,
detournement de pouvoir, willekeur en strijd met een ander algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur. 30 In het voorstel voor een uniform
bestuursprocesrecht wordt niet op deze wijze gedifferentieerd naar toetsings-
gronden; de rechter dient altijd aan het geldende recht te toetsen.

Naast de toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur kennen
de ambtenarenrechter en de sociale-verzekeringsrechter een toetsing aan
algemene rechtsbeginselen die wat de eerste betreft ook wettelijk is
neergelegd, en wel in art. 58 Ambtenarenwet. In de sociale-verzekerings-
reehtspraak bestaat op grond van versehillende wettelijke bepalingen als
bijzondere toetsingsgrond de toetsing of de wijze waarop een uitvoeringsor-
gaan van zijn bevoegdheid gebruik heeft gemaakt in overeenstemming is
met de 'redelijkheid' .31 Deze toetsing is te omschrijven als een vergaande
toetsing aan hetgeen de reehter gezien de omstandigheden redelijk vindt.
De toetsing aan algemeen verbindende voorschriften is in de Algemene
wet inzake rijksbelastingen niet apart als grond opgevoerd, terwijl de
gronden die wel zijn opgenomen, te weten de overige drie van de vier boven
genoemde, aIleen zien op uitspraken van de inspecteur over navorderings-
aanslagen en naheffingsaanslagen waarin een verhoging is begrepen (art.
27, tweede lid). De belastingrechter hanteert eehter deze gronden voor alle
toetsbare overheidshandelingen op grond van de belastingwetten.P

De reehter is in beginseJ bevoegd tot toetsing, tenzij het eonstitutionele
recht hierop uitzonderingen maakt. Toetsing is inherent aan de rechterlijke
taak. Teneinde een geschil te beslechten moet namelijk vaststaan wat het

30 Vgl. art. 8 Wet Arob, art. 2 TwK, art. 5 Wet Arbo, art. 58 Ambtenarenwet 1929, art. 27,
tweede lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen; de Beroepswet noemt geen toetsingsgron-
den.

31 Zie art. 45 Ziektewet, art. 32 WAO, art. 57, zevende lid, AAW.
32 HR 7 januari 1970, ARB 1970, p. 130; HR 14oktober 1970, ARB 1970, p. 616.
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geldende recht is; hiertoe dient de onderlinge verhouding van rechtsnormen
te worden vastgesteld. 33 Verschillende positiefrechtelijke factoren zijn van
invloed op de ontwikkeling van grondrechten als toetsingsmaatstaven. Zij
betekenen een begrenzing van de omvang van de toetsing. De belangrijkste
is art. 120 Gw. Daarnaast is art. 11 Wet algemene bepalingen van betekenis.
De problematiek van de toetsing en het grondwettelijk overgangsrecht (art.
140 Gw) wordt hier buiten beschouwing ge1aten.

Het ontbreken van de moge1ijkheid van toetsing van wetten in forme Ie
zin aan de Grondwet (art. 120 Gw) heeft uiteraard gevolgen voor de mate
van grondrechtsbescherming die rechters kunnen bieden. De door de Hoge
Raad gevolgde interpretatie van art. 120 luidt dat formele wetten en
verdragen niet aan de Grondwet en niet aan ongeschreven rechtsbeginselen
mogen worden getoetst. 34 Hoewel het mogelijk is dat de constitutionele
ontwikkeling zal leiden tot een opheffing van dit toetsingsverbod", is het
bestaan van dit verbod in het positieve recht voor de huidige praktijk van
toetsing aan grondrechten en voor het verleden van deze toetsing van belang.
Door het grondwettelijke toetsingsverbod ligt de betekenis van de
administratieve rechtspraak voor de bescherming van grondwettelijke
grondrechten eerst en vooral op het terrein van de overheidshandelingen
die worden verricht op grond van autonome bevoegdheden tot rege1geving
en bestuur van organen van lagere openbare lichamen. Niet aIleen
bepalingen in een formele wet mogen niet aan de Grondwet worden getoetst.
Dit toetsingsverbod strekt zich ook uit tot via delegatie op een formele wet
berustende regelgeving, inzoverre de inhoud van deze regelgeving kan
worden teruggevoerd op het bepaalde in een formele wet. 36

Art. 11 Wet algemene bepalingen houdt in dat een rechter niet zijn eigen
waardeoordeel over een wet in plaats van dat van de wetgever mag stellen;
hij moet volgens de wet recht spreken. Dit laatste is doorgaans het geval
bij toetsing aan geschreven grondrechten." Art. 11 is voor het onderzoek
aIleen in zoverre van belang dat bij de toetsing van een overheidshandeling
aan grondrechten deze toetsing geen vrijbrief mag zijn voor een politieke

33 Vgl. over de grondslag van de rechterlijke bevoegdheid tot onverbindendverklaring van
a1gemene regels: Bok 1991, p. 22-32.

34 HR 14 april 1989 (Harmonisatiewet), AB 1989, 207, m.nt. FHvdB, NJ 1989, 469, m.nt.
MS, AA 1989, p. 578, m.nt. E.M. Hirsch Ballin.

35 Vgl. bv. M.L.P. van Houten, Constitutioneletoetsing van wetgeving, H.A.M. Bach e.a.,
Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, p. 293-303.

36 Zie hoofdstuk 2.3.1 (C).
37 Bok 1991, p. 30-31. Bij toetsingaan ongeschreven recht kan de inart. 11 Wet AB aangegeven

grens eerder in zicht komen. Vgl. HR 16 mei 1986, AB 1986, 574 (Landbouwvliegers);
hierover Van Buuren, preadvies NJV, p. 52.
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waardering van de te toetsen handeling. Problematiseh is hierbij dat
grondreehten op min of meer vage normen berusten. De interpretatie van
deze normen zou in bepaalde gevallen op een belangenafweging kunnen
berusten welke tot een oordeel over een wet leidt dat in een te ver
verwijderd verband staat met de redelijke uitleg van het toepassingsgebied
van een grondreeht.

De begrenziog van de toetsing in de gemeentewet levert geen problemen
op voor de toetsingsmogelijkheden van de reehter zoals die in dit onderzoek
aan de orde zijn. Toetsing van gemeentelijke verordeningen aan hogere
regelingen - zoals die waarin de uitingsreehten zijn neergelegd - wordt met
door de gemeentewet beperkt. Dit is sleehts het geval met de toetsing van
dergelijke verordeningen op strijdigheid met Rijks- of provinciale belangen
voor zover deze niet zijn neergelegd in een regeling (art. 193 gemeentewet).
Derhalve is hier met van belang dat de reehter zieh bevoegd aeht te toetsen
of een verordening treedt in 'de bijzondere belangen van de ingezetenen'
(art. 168 gemeentewet).

3.2 Grondrechten als algemeen verbindende voorschriften

Afgezien van de vraag in welke mate en door wie overheidshandelingen
getoetst moeten worden, is de toetsing aan gesehreven reeht in de vorm
van algemeen verbindende voorsehriften nooit zo omstreden geweest als
de toetsing aan ongesehreven reeht. 38 De wetmatigheid van het bestuur
behoort al lang tot de vaste kern van de 'reehtsstaat'. De eontroverses
speelden en spelen zieh af op het terrein van de reehterlijke toetsing van
de beoordelingsvrijheid van bestuursorganen, waarbij het gaat om de plaats
die algemene reehtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
in deze toetsing innemen. Het is eehter de vraag of de toetsing aan algemeen
verbindende voorsehriften voor het overige weI zo eenduidig is. Dit
vraagstuk wordt hier toegespitst op de bescherming van in het geschreven
reeht opgenomen grondreehten, welke in reehte inroepbaar zijn.

De normen in het IVBP, het EVRM en de Grondwet die reehtstreeks
toepasselijke grondreehten bevatten, onder andere de bepalingen betreffende
de uitingsreehten, kunnen worden aangemerkt als algemeen verbindende
voorsehriften. Het gaat hierbij dus om toetsing aan materiele voorsehriften.
Daarnaast kunnen tot het toetsingskader algemeen verbindende voorsehriften

38 Onder 'algemeen verbindende voorschriften' Cook:wetgeving in materiele zin of wettelijke
voorschriften) worden verstaan de burger bindende algemene en abstracte rechtsnormen
die direct of indirect op een formele wet berusten. vgl. Eindrapport Commissie wetge-
vingsvraagstukken 'Orde in de regelgeving ', 's-Gravenhage 1985, p. 12-19.
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behoren die op de procedure van totstandkorning van een aangevochten
handeling zien, of op de vorrn waarin een overheidshandeling moet worden
genomen. De hier bedoelde grondrechtsnormen zijn ten eerste algemeen,
want niet gericht tot bepaalde personen, en abstract, want voor herhaalde
toepassing vatbaar. Deze bepalingen zijn ook verbindend in de zin dat
burgers er aanspraken aan kunnen ontlenen, welke in reehte inroepbaar
zijn.

Hoewel het de bedoeling van de grondwetgever was op het stuk van
de grondrechten positief recht te bieden via concrete voor rechtstreekse
toepassing vatbare rechten", geeft de wijze waarop de beperking van
grondreehten in de Grondwet 1983 gestalte heeft gekregen, aan de reehter
weinig aanknopingspunten om overheidshandelingen inhoudelijk aan
uitingsreehten te toetsen. De formulering van de uitingsrechten in het EVRM
en het IVBP wijst in de richting van een afwegingskader, en biedt - hoewel
deze tekst meer houvast geeft dan de Grondwet - ook vee! ruimte voor
reehterlijke interpretatie. Ook het karakter van grondreehten doet deze
norrnen van andere algemeen verbindende voorschriften verschillen. Het
gaat om positiveringen in doeumenten met een hogere reehtskraeht, die
een richtinggevende betekenis hebben voor de gehele uitoefening van het
overheidsgezag, en zodoende mede het kader vormen voor de overige
algemeen verbindende voorsehriften. Klassieke grondrechten zijn voorsehrif-
ten die algemene waarborgen bevatten voor een van de overheid vrije sfeer,
en die niet een of meer specifieke beleidsdoelen beogen te dienen, zoals
andere wettelijke voorsehriften waaraan burgers reehten kunnen ontlenen.
Het zijn geen instrumenten van overheidsbeleid. WeI kan bij grondreehten
van te bereiken doelen gesproken worden in die zin dat de vrijheid van
burgers zoals de diverse grondreehten die proberen te verzekeren een mede
door negatief of positief overheidsoptreden na te streven belang voorstelt.
Hiermee wordt dus tevens op de sociale component van klassieke
grondreehten gedoeld. Grondrechtsnormen hebben in het algemeen een sterk
beginselmatig karakter." Dit heeft gevolgen voor de toetsing aan grond-
reehten door de reehter. Deze heeft vaak meer het karakter van een
belangenafweging, dan van strikte 'regeltoepassing'. Om een grondrechtsbe-
paling toe te passen dienen in meer of mindere mate de in geding zijnde
grondreehtelijke belangen van degene wiens grondreeht wordt aangetast
te worden afgewogen tegen de belangen die bescherming vinden in de in

39 Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 10 (Nng, la, p. 10).
40 vg\. over de rol van beginselen in de rechterlijke toetsing aan grondrechten: De Lange 1991,

p. 99-131.
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geding zijnde overheidshandelingen. De reehter komt een grote mate van
interpretatievrijheid toe binnen de grenzen die de gebondendheid aan de
wet aan de argumentatie stelt." De rechterlijke vrijheid verschilt per
grondrecht, en per type casuspositie. In sommige gevallen heeft de
bescherming zich in de loop der tijd verdieht tot regeltoepassing, zoals de
verspreidingsjurisprudentie laat zien. Ben en ander wijst erop dat grondrech-
ten als algemeen verbindende voorschriften in het algemeen als toetsings-
norm voor de rechter een eigen plaats innemen in vergelijking met andere
materiele wetgeving.f

Een administratieve rechter moet zich in de toetsing beperken tot
'toepasselijke' algemeen verbindende voorsehriften. Dat wil zeggen tot die
voorschriften die betrekking hebben op de aangevallen overheidshandeling.
Het zijn deze wettelijke voorschriften die de aspecten van het algemeen
belang aangeven, welke door overheidsorganen in de concrete besluitvor-
ming moeten worden meegewogen voorzover daar ruimte voor is. De
overheidsorganen moeten steeds binnen de doelstelling van de betrokken
wettelijke regeling blijven (het specialiteitsbeginsel).? Dit heeft gevolgen
voor de rechter die een oordeel moet vormen over de rechtmatigheid van
een overheidshandeling. Hij kan hierbij alleen hetzelfde wettelijke kader
hanteren dat ook de beslissingsruimte voor het betrokken overheidsorgaan
afbakende. Bijvoorbeeld als de rechter een gemeentelijk antenneverbod op
rechtmatigheid moet beoordelen, wordt dit wettelijk kader in ieder geval
gevormd door de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eehter
in hoofdstuk 3 is geeonstateerd dat de door grondrechten beschermde
belangen van de aanvrager van een hem begunstigende overheidshandeling
altijd door het bestuursorgaan in de afweging betrokken moeten worden.
Dit betekent dat de uitingsrechten in dat geval deel uitmaken van het kader
van op de concrete besluitvorming betrokken normen, en dus ook
'toepasselijke' algemeen verbindende voorsehriften zijn die de adrninistratie-
ve rechter als toetsingsgronden moet hanteren. Of grondrechten tot de in
een bepaalde casus toepasselijke algemeen verbindende voorschriften
behoren, hangt af van de reikwijdte van de in aanmerking komende
grondreehten, en van de aard van de belangenbescherming die is neergelegd
in de direct of indirect in rechte aangevallen overheidshandelingen. De
omstandigheid dat van rechtstreeks toepasselijke grondrechten gezegd kan
worden dat zij, behoudens toelaatbare beperkingen, in abstracto in elke

41 Vgl. De l.ange 1991, m.o. p. 69-98.
42 Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, a. w., p. 250; idem. Kernenergie, rechtsstaat en democratie,

Zwolle 1983. p. 61.
43 Zie hierover hoofdstuk 3.
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rechtsbetrekking tussen overheid en burger werken, betekent niet dat deze
werking niet is te differentieren naar gelang van de grondrechtelijk relevante
concrete gevallen. De vraag of grondrechten 'toepasselijk' zijn hangt, zoals
gezegd, af van de omstandigheden van het geval. De omstandigheid dat
de in dit onderzoek betrokken uitingsrechten algemeen verbindende
voorschriften beheizen betekent daarbij dat de administratieve rechter
verplicht is ook ambtshalve een regel op verbindendheid aan een voor de
casus relevant grondrecht te toetsen, en niet afhankelijk is van een op te
werpen exceptie."

3.3 Abstracte en concrete toetsing

In verband met de vraag of indringend dan weI terughoudend aan
uitingsrechten wordt getoetst, dient het vraagstuk van de abstracte of
concrete toetsing te worden beschouwd. Zoals gezegd in de aanhef van
§ 3 gaat het om twee te onderscheiden vragen. Het zijn twee verschillende
aspecten van de wijze van toetsing, die echter in onderlinge samenhang
tot uiteenlopende 'toetsingsmodellen' leiden (zie nader § 3.5). In de
literatuur is veel aandacht besteed aan de vraag of de rechter in concreto
of in abstracto toetst, en of het ene wenseIijker is dan het andere voor het
bereiken van een optimale rechtsbescherming." Vaak wordt hierbij het
onderscheid tussen onverbindend verklaren en buiten toepassing laten als
verlengstuk van de toepassing van respectievelijk abstracte en concrete
toetsing gehanteerd.:" Ondanks de nauwe samenhang is dit niet geheel
correct. Het gaat om twee te onderscheiden fenomenen, te weten enerzijds
de wijze van toetsing gelet op de reikwijdte ervan, en anderzijds het aan
de toetsing te verbinden gevolg. De gevolgen die de rechterlijke toetsing

44 Bok 1991, p. 39-40.
45 O.a. F.H. van der Burg, Splitsing van wettelijke bepalingen en abstracte toetsing, in:

Gemeentelijke vrijheden (Van Vliet-bundel), Alpben aan den Rijn 1983, p. 19-32; A.W.
Heringa, Toetsing van gemeentelijke verordeningen aan een ieder verbindende bepalingen
van intemationale mensenrechtenverdragen, in: idem, p. 123-134; F.A.M. Stroink, De
toepassing van bet intemationale recbt door de Nederlandse (administratieve) recbter, in:
Staatsrecht, buitenlandse betrekkingen en de intemationale rechtsorde, Nijmegen 1987, p.
30-52; T. Hoogenboom, De afdeling rechtspraak en bet intemationale recbt, in: idem, p.
53-63; H.Pb.J.A.M. Hennekens, Toetsing van verordeningen door administratieve recbters
en in Kroonberoep, preadvies VAR 1987, p. 11-108; R.E. de Winter, Toetsing van
gemeentelijke verordeningen door de strafkamer van de Hoge Raad, preadvies VAR 1987,
p. 179-266; F .H. Kistenkas, Yrije straatcommunicatie, diss. UvA, AmhemlDeventer 1989;
A.J. Bok, Rechterlijke toetsing van regelgeving, diss. RUG, Deventer 1991; R. de Lange,
Publiekrechtelijke rechtsvinding, diss. UvA, Zwolle 1991.

46 Bv. De Haan 1986, p. 217.
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kan hebben worden in § 3.4 nader uiteengezet. Het belang van de vraag
of abstract dan wel concreet wordt getoetst ligt in het feit dat de mate van
bescherming die aan grondrechten wordt gegeven hier mede van af zou
kunnen hangen. Het onderscheid is in zoverre betrekkelijk dat de afwezig-
heid van een direct vernietigingsberoep tegen regelgeving met zich brengt
dat ook in het geval van onverbindendverklaring van een gehele regel na
een abstracte toetsing, hetjuridische gevolg is dat aileen in het voorliggende
geval de regel door de rechter buiten toepassing wordt gelaten. 47 Aangezien
er reeds zoveel is gezegd over het onderwerp wordt de beschouwing hier
tot het meest noodzakelijke beperkt. Het doel is begripsverheldering ten
behoeve van een voor de jurisprudentieanalyse bruikbaar concept.

3.3.1 Onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing

Er is geen sprake van overeenstemming tussen de diverse schrijvers als
het gaat om de omschrijving van wat onder abstracte en concrete toetsing
verstaan moet worden. Dit blijkt al uit het feit dat een en dezelfde uitspraak
door verschillende auteurs uiteenlopend gekwalificeerd kan worden. Een
voorbeeld hiervan is de Afdelingsuitspraak inzake het antenneverbod
Leerdam. Van der Burg noemt dit een geval van abstracte toetsing, Heringa
neigt hier ook toe, maar Schokkenbroek signaleert daarentegen een geval
van concrete toetsing." In deze studie wordt ervan uitgegaan dat het
onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing berust op de vraag of een
rechter al dan niet in het licht van de omstandigheden van het geval beziet
of lagere rechtsnormen met hogere verenigbaar zijn. Zijn de concrete
omstandigheden in de rechterlijke beoordeling betrokken, dan is de toetsing
(mede) concreet. Gaat het louter om de onderlinge verenigbaarheid van
algemene regels op zich, dan is de toetsing abstract. Het gaat dus om een
verschil in de reikwijdte van de toetsing. Dit model behoeft echter
nuancering.

De verwarring zal ook worden veroorzaakt door het taalgebruik. Het
is namelijk moeilijk na te gaan of en op welke wijze concrete omstandighe-
den een rol hebben gespeeld bij het oordeel over de verenigbaarheid. Uit
de tekst van de rechterlijke overwegingen zijn hierover wel aanwijzingen
te halen. Sommige formuleringen wijzen op een concreet karakter van de

47 Vgl. Bok 1991, p. 60-62.
48 ArRvS 10 oktober 1978, AA 1979, p. 477-485, m.nt. F.C.L.M. Crijns; resp. F.H. van

der Burg, a.w., p. 22; A.W. Heringa, a.w., p. 128; J.G.C. Schokkenbroek, De openbare
orde a1sbeperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting; NJCM-BuUetin 1986, p. 9.
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toetsing, andere op het tegendeel. Voor concrete toetsing pleit bijvoorbeeld:
'--of in het concrete voorliggende geval voormelde voorschriften van het
bestemmingsplan en de bouwverordening toepassing kunnen vinden--' 49,

terwijl een zinsnede als 'De Afdeling zal in de eerste plaats onderzoeken
of voormeld art. I verenigbaar is met het bepaalde in art.7 Gw.' 50 als
uitdrukking van een abstracte toetsingswijze wordt gezien. Deze zinsnedes
kunnen echter niet doorslaggevend zijn. In het eerste geval namelijk kan
de toetsing een wijdere, van de casus geabstraheerde, strekking hebben,
terwijl het geen toepassing vinden dan slaat op het aan de toetsing te
verbinden gevolg. Het tweede voorbeeld sluit niet uit dat de feiten van de
casus mede richting geven aan het oordeel van de rechter. Bovendien
worden uitspraken van Nederlandse rechters in het algemeen niet door een
uitgebreide motivering gekenmerkt. Daarom kan in dezen geen al te grote
betekenis worden gehecht aan de bewoordingen van een rechterlijk oordeel.
Dit heeft tot gevolg dat de kwalificatie van toetsing als abstract of concreet
met de nodige voorzichtigheid dient te geschieden. In elke uitspraak moet
de context van bepaalde zinnen in de interpretatie worden betrokken. Het
geheel van de overwegingen geeft iets weer van de toetsingswijze, en niet
een geisoleerde zinsnede of een bepaald woord.

Ondanks de interpretatieproblemen kan in beginsel weI een onderscheid
tussen abstracte en concrete toetsing worden gemaakt. Omdat het bij een
rechterlijk oordeel steeds gaat over de beslissing in een concreet geval,
moet daarbij worden bedacht dat aan de casus ontleende feitelijke
omstandigheden altijd een rol zullen spelen." Een procesrechtelijke factor
zou van belang kunnen zijn voor de keuze voor een van beide: toetsing
van regelingen 'bij wege van exceptie' door de administratieve rechter kan
leiden tot een meer concrete toetsing, omdat dan de hoofdvraag een concreet
geval betreft. Eventuele invoering van een direct vernietigingsberoep tegen
bepaalde regeigeving zou dan een abstraheren van het concrete geval kunnen
meebrengen.?

Concrete toetsing is eigenlijk mede abstracte toetsing. Weliswaar is
de toetsing toegespitst op de omstandigheden van een concreet geval, maar
impliciet gaat het ook over vergelijkbare gevallen. Als de rechter vindt dat
de bescherming van een grondrecht in een bepaald geval het buiten
toepassing laten van een algemene regel met zich brengt, dan strekt dit

49 ArRvS 26 juni 1981, AB 1981,526 (Antenneverbod Oosterhout 11).
50 ArRvS 23 oktober 1978, AB 1979, 499 (Plakverbod Leiden).
51 Voor de positie van het cassatieberoep op de Hoge Raad zie § 5.
52 Vgl. Van Male 1988, p. 286.
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oordeel zich ook tot vergelijkbare gevallen uit. In deze zin heeft de toetsing
altijd betrekking op een categorie van gevallen. Het verschil met eigenlijke
abstracte toetsing is - behalve het verschil in bewoordingen - dan ook
gradueel. Of de toetsing concreet is hangt af van de vraag of de omstandig-
heden van het geval zo specifiek zijn dat er weinig of geen vergelijkbare
gevallen zullen zijn. Hier is niets met zekerheid over te zeggen. Voor de
reikwijdte van de toetsing in termen van abstract naar concreet is van belang
de mate van duidelijkheid die bestaat over het toepassingsgebied van een
grondrecht, en de mate van vaagheid van (de toepassing) van wettelijke
normen.

Naar de mate waarin grondrechten een voorzienbaar toepassingsgebied
hebben - dat wil zeggen een in de loop der tijd uit de jurisprudentie te
destilleren omvang hebben verkregen - wordt het makkelijker om bij de
toetsing aan een grondrecht een regel te beoordelen met het oog op een
reeks van casusposities, en dus niet alleen met het oog op het voorliggende
geval. Er kan dan een uitspraak over de grondrechtelijke houdbaarheid van
een regel worden gedaan met een strekking die verder gaat dan het
voorliggende geval. Hierbij wordt dan aangesloten bij een in de jurispru-
dentie reeds ontwikkeld beoordelingskader. Hiervan is onder de nationale
grondrechten vooral sprake bij de vrijheid van meningsuiting in art. 7 Gw.
Intemationale grondrechten hebben daarentegen in het algemeen een kortere
ontwikkeling doorlopen. De verschillende elementen van deze grondrechten
zijn vaak nog niet zover uitgekristalliseerd, dat er van een voldoende
voorzienbaar toepassingsbereik sprake is. Hierbij moet tevens worden
bedacht dat de aanpak van het EHRM van de interpretatie als casuistisch
is te typeren.

Of een uitingsrecht een door objectieve kenmerken aanwijsbaar
toepassingsgebied heeft hangt onder meer samen met het vraagstuk van
de beoordelingsvri jheid bij het verrichten van overheidshandelingen. 53

Naar de mate waarin deze vrijheid bestaat, en zoals in hoofdstuk 3 betoogd
is hangt dit af van een weging van de elementen die de bevoegdheidsom-
schrijving vormen, zal het moeilijker worden om aan te geven of en op
welke wijze een grondrecht betrokken is in de uitoefening van een
overheidsbevoegdheid. Een 'vrije beschikking' lijkt uit een oogpunt van
grondrechtenbescherming meer gebaat bij concrete toetsing. De beoordeling
die voor een abstracte toetsing nodig is, is beter mogelijk bij een vrij
gebonden bevoegdheid. Pas dan is voor een rechter goed te overzien welke
gevallen met een abstract oordeel bestreken zullen worden, en is de

53 Zie hoofdstuk3.3.
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bevoegdheidverlenende bepaling in de regeling zodanig substantieel dat
deze inhoudelijk aan een grondrecht getoetst kan worden. De gevallen die
door de toepassing bestreken worden zijn dan in abstracto onderling min
of meer goed vergelijkbaar.

Ret onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing dient te worden
gerelativeerd door te wijzen op de rechterlijke toetsing van het door
bestuursorganen gevoerde beleid in het kader van de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden.r' Via de beginselen van behoorlijk bestuur
kan het beleid onderwerp van de rechtmatigheidstoetsing zijn. Maar beleid
wordt ook expliciet aan grondrechten getoetst. 55 Ret gevoerde beleid biedt
expliciet of impliciet algemene regels waaraan de rechter de uitoefening
van een discretionaire bevoegdheid kan toetsen. Ret wettelijk voorschrift
op zich biedt in dit geval namelijk weinig soelaas als toetsingsnorm, daar
het slechts een vrije, wellicht met vage norm en opgetuigde, bevoegdheid
geeft. Daarbij geeft de uitoefening van een dergelijke vrije bevoegdheid
in een concreet geval de rechter ook weinig houvast om aan geschreven
recht te toetsen. Gevolg is dat niet alleen 'regel' en 'beschikking' kunnen
worden getoetst, maar ook 'beleid' als schakel tussen deze beide figuren.
Hierrnee wordt het vloeiende onderscheid tussen abstracte en concrete
toetsing onderstreept, want het gevoerde beleid - zeker als het niet in
beleidsregels is neergelegd - verwijst de rechter naar een reeks concrete
gevallen, terwijl het daarnaast bij dit beleid gaat om algemene regels ter
invulling van door wettelijke regelingen geschapen bevoegdheden.
Overheidsbevoegdheden waarbij veel beoordelingsvrijheid bestaat geven
dus niet aIleen aanleiding tot concrete toetsing, maar ook tot beleidstoetsing.
De bescherming van grondrechten wordt in het geval van bestuursrechtelijk
overheidsoptreden - immers gekenmerkt door discretionaire bevoegdheden
en vage normen - versterkt als het beleid rechtstreeks aan een grondrechts-
norm kan worden getoetst. Ret jurisprudentieonderzoek is er mede op
gericht deze gevallen van beleidstoetsing aan het licht te brengen.

3.3.2 Wettelijke voorschriften omtrent de reikwijdte van de toetsing?

Ret is de vraag of aan het Nederlandse positieve recht eisen kunnen worden
ontleend met betrekking tot de reikwijdte van de toetsing door administratie-

54 Over beleidsregels zie J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, diss. RUG, Deventer
1983.

55 Bv. ArRvS 19 januari 1987 (Geluidswagens Oegstgeest) AB 1988,58; ArRvS 1 augustus
1983 (Humanistisch vormingsonderwijs Haarlem) AB 1984, 532.
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ve rechters. De verschillende wettelijke regelingen die aan administratieve
rechters een toetsingsbevoegdheid toekennen, besteden geen expliciete
aandacht aan de toetsing aan grondrechten, laat staan aan de wijze van
toetsing. Voor dit aspect van de toetsing is weI van belang art. 94 Gw,
en in geringe mate ook art. 12 Wet algemene bepalingen (Wet a.b.).
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de wijze waarop het
grondrecht en de daarop geoorloofde beperkingen geformuleerd zijn in de
Grondwet en in mensenrechtenverdragen.

Art. 12 Wet a.b. luidt: 'Geen regter mag bij wege van algemeene
verordening, dispositie of reglement, uitspraak doen in zaken welke aan
zijne beslissing onderworpen zijn.'. Dit betekent niet meer dan dat een
rechter niet in de vorm van een algemeen werkende verordening een
algemene rechtsregel mag opstellen." Zijn activiteit kan door precedent-
werking op regelgeving neerkomen, zolang er maar sprake is van een
gerichtheid op het hem voorgelegde geschil. Abstracte toetsing wordt hier
dus niet door verboden. Ook bij deze wijze van toetsing is de casus het
vertrekpunt. De uitstraling tot vergelijkbare gevallen is een gevolg van een
toetsing waarbij, met het oog op het voorliggende geval, bij de beoordeling
van de verenigbaarheid van normen wordt geabstraheerd van de feiten van
de casus. Hoewel het niet de opzet van een rechter is om een algemene
regel te geven, kan het dus gelet op de vergelijkbaarheid van gevallen die
onder een op grondrechtsconformiteit te beoordelen regel vallen, voor de
hand liggen om bij sterk vergelijkbare gevallen het rechterlijk oordeel in
abstracte vorm te gieten, en de regel in het algemeen te beoordelen. Dit
is dan inherent aan de rechterlijke taak bij geschillenbeslechting.

De vraag is of uit de eigen aard van de grondrechten een voorkeur voor
een abstracte of concrete wijze van toetsing valt af te leiden. De verwezenlij-
king van een grondrecht vereist dat de rechter de omstandigheden van het
geval zo nodig in de geschillenbeslechting betrekt. 'Zo nodig', want vaak
zal de toetsing van een algemene regel in abstracto ook de nodige
bescherming kunnen bieden, als deze toetsing leidt tot een algehele
onverbindendverklaring, in geval de regel de mogelijkheid in zich bergt
van grondrechtsschending in een concreet geval. Het feit dat het om een
grondrecht gaat, dat in concrete gevallen bekneld kan raken, betekent niet
dat er ook sprake moet zijn van een op het geval toegespitste reikwijdte
van de toetsing.

56 D. Schut, Rondom art. 12 A.B., in: Rechtsgeleerde opstellen aan. prof dr. H. Dooyeweerd,
Kampen 1951, p. 189-202; hiermee instemmend P.I.I. van Buuren, De rechter en
onrechtmatige wetgeving, preadvies NJV 1987, p. 69.
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De wijze van positivering van uitingsrechten in het EVRM en het IVBP
levert - anders dan de grondwettelijke tekst - een argument voor concrete
toetsing op. De formulering is zodanig dat een kader wordt geboden voor
een op het concrete geval toegespitste afweging van het in het eerste lid
omschreven grondrecht tegen de in het tweede lid omschreven belangen
die beperking rechtvaardigen." De rechter heeft hierrnee een hand vat om
zich af te vragen of in het voorliggende geval een bij de wet voorziene,
in een democratische samenleving noodzakelijke, en een der lirnitatief
omschreven belangen betreffende beperking van een der uitingsrechten
aanwezig is. Noodzakelijk is deze houding echter niet, dat wil zeggen zij
is niet expliciet door het verdrag voorgeschreven. De houding van de Hoge
Raad v66r de jaren tachtig ten aanzien van het EVRM is te omschrijven
als terughoudend en abstract. Dit is wellicht niet wenselijk, maar daarom
nog niet in strijd met het EVRM. Door sommige schrijvers is echter
verdedigd dat de EVRM -grondrechten juist een abstracte toetsing implice-
ren." Deze redenering komt erop neer dat omdat regels worden gesteld
om in alle door de regel bestreken gevallen te gelden - hij is in het algemeen
nodig - de rechterlijke toetsing ook de regel over de gehele toepassingsbreed-
te moet betreffen. Dit argument is niet overtuigend. Ret feit dat algemene
regels worden getoetst betekent niet noodzakelijkerwijs dat de toetsing
abstract dient te zijn. De toetsingswijze kan van meer zaken afhangen, als
de vaagheid van een bepaalde regel gelet op de bestreken gevallen, en de
mate van beoordelingsvrijheid bij de toepassing van een regel.

De schakel tussen internationale grondrechten en hun handhaving door de
Nederlandse rechter wordt gevormd door art. 94 Gw. Dit artikel bepaalt
dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen toepassing
vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar is met onder meer
rechtstreeks toepasselijke uitingsrechten. Volgens Riphagen ging het erom
via art. 65 Grondwet (de voorganger van art. 94; van 1956 tot 1983 art.
66) bij de Grondwetsherziening van 1953 de werking van de 'leer der
onsplitsbare wilsverklaring' voor de verhouding tussen nationaal recht en
internationaal recht uit te sluiten door de toetsing aan internationaal recht

57 Vgl. voor de uitingsvrijheid in het EVRM: Kistenkas 1989, p. 71-83; ook: A.W. Heringa
en R. de Winter, Uniformverbod en concrete toetsing aan mensenrechtenverdragen, NJB
1980, p. 832-835.

58 H.J.M. Jeukens, annotatie bij ArRvS 31 juli 1979, AA 1980, p. 187 e.v.; F.H. van der
Burg, annotatie bij HR 18 november 1981, AB 1982,231.
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op het concrete geval toe te spitsen." Deze leer komt er globaal op neer
dat een rechter bij de toetsing van een wettelijke bepaling (het gaat in de
jurisprudentie vooral om bepalingen in gemeentelijke verordeningen) bekijkt
of de redactie van een bepaling voldoende aanknopingspunten bevat om
de norm te splitsen in een verbindende en een onverbindende deelnorm.
Deze activiteit maakt deel uit van een abstracte toetsing. Op deze wijze
kan een norm in zijn geheel, bij gebleken onsplitsbaarheid, onderuit gaan.
Ret Grondwetsartikel zou dus bedoeld zijn om een dam op te werpen tegen
een al te destructieve invloed van internationaalrechtelijke regels op het
nationale recht. Van der Burg weerspreekt de visie van Riphagen. so
Concrete toetsing is volgens hem in verband met art. 94 niet noodzakelijk,
het woord 'toepassing' is wat dat betreft onduidelijk. Art. 1 Wetboek van
Strafrecht en art. 16 Gw, waarin het legaliteitsbeginsel is neergelegd,
brengen zijns inziens al mee dat de toetsing door de rechter in strafzaken
abstract moet zijn.?' Ook bij andere rechters kan volgens Van der Burg
de juridische kwalificatie door de rechter bij de beoordeling van een regel
doorgaans niet anders dan op categorieen van gevallen slaan, ook al kunnen
deze categorieen nog zo klein zijn.

In het kader van de algehele Grondwetsherziening 1983 ging de regering
ervan uit dat art. 94 eist dat niet alleen de algemene regel zelf, maar ook
de uitwerking ervan op de rechtzoekende getoetst moet worden.f Volgens
Kortmann schrijft de bepaling niet voor dat ook de nationale regel moet
worden getoetst, maar houdt de opvatting van de regering in ieder geval
in dat een uiterst marginale toetsing zoals in het Geertruidenberg II-arrest
van de Hoge Raad in strijd met de bedoeling van de grondwetgever is.63

Ook al is er in abstracto verenigbaarheid, dan nog moet de rechter de
concrete verenigbaarheid onderzoeken. Art. 94 verplicht in de opvatting
van Kortmann tot concrete toetsing, en maakt abstracte toetsing mogelijk. 64

Dient in art. 94 een toetsingsvoorschrift te worden gelezen? De vraag
is of de bepaling gelet op de ontstaansgeschiedenis en de in het kader van
de Grondwetsherziening 1983 gemaakte opmerking van regeringswege de
strekking heeft toetsing in concreto voor te schrijven. De in dit onderzoek

59 J. Riphagen, Het nieuwe grondwetsartikel60e en de leer van de onsplitsbare wilsverklaring,
in: De Nederlandse Gemeente 1953, p. 68 e.v.

60 F.H. van der Burg, a. w., p. 24-27; zie ook van dez. de noot onder AB 1979, 499, waarin
wordt verwezen naar de conclusie van de advocaat-generaal bij HR 2 mei 1934, W 12753.

61 Zie verder § 5.2.
62 Kamerstukken II, 1979-1980, 15049, nr. 7, p. 19.
63 HR 19 januari 1962, NJ 1962, 107, m.nt. BVAR (processieverbod Geertruidenberg).
64 Kortmann 1987, p. 278-279.
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gebruikte omschrijving van abstracte en concrete toetsing - waarbij het om
een gradueel verschil in reikwijdte gaat, en een onderscheid wordt gemaakt
tussen de wijze van toetsing en het gevoig dat aan de toetsing wordt
verbonden - brengt met zich dat de bewoordingen van art. 94 Gw geen
probleem hoeven te zijn voor de betekenis van deze bepaling. De tekst van
art. 94 zegt niets over de reikwijdte van de toetsing in de hier bedoeide
zin. De zinsnede '--vinden geen toepassing--' wil in het geval van de rechter
zeggen dat het wettelijk voorschrift niet wordt toegepast in een voorliggend
geschil. De zinsnede '<-deze toepassing niet verenigbaar is--' wil zeggen
dat aIs gevolg van een toetsing in abstraco of in concreto er strijdigheid
van de toepassing in het voorliggende gevaI met een ieder verbindende
bepaling bestaat. Het gaat hierbij om het aan de toetsing te verbinden
gevolg: de rechter mag alleen in het concrete beoordeelde geval een wettelijk
voorschrift buiten toepassing laten, ook aIs er sprake was van abstracte
toetsing.f De formulering zou wei tot gevolg kunnen hebben dat de rechter
zich beperkt tot concrete toetsing, maar noodzakelijk is dit niet.

Op grond van het voorgaande kan gesteld worden dat het Nederlandse
recht aan de toetsing in abstracto of in concreto door de administratieve
rechter geen bijzondere wettelijke eisen stelt, maar dat de formulering van
de in het EVRM en het IVBP neergelegde uitingsrechten weI een argument
oplevert ten gunste van concrete toetsing. Daarentegen geeft een in geding
zijnde regeling, gelet op de mate van duidelijkheid die met betrekking tot
de toepassing bestaat (wat afhankelijk is van de mate van beoordelingsvrij-
heid die bevoegdheden aan bestuursorganen laten), aanleiding tot toetsing
in abstracto. Dit in samenhang met de mate waarin in de jurisprudentie
een gevestigde praktijk betreffende een bepaaId grondrecht bestaat, welke
dan een objectiefbepaalbaar toepassingsgebied oplevert, op grond waarvan
de rechter uitspraken kan doen met een bredere strekking dan het concrete
geval.

3.3.3 Bescherming van grondrechten en abstracte of concrete toetsing

De vraag is of het onderscheid tussen abstracte en concrete toetsing weI
relevant is voor de mate van bescherming die aan grondrechten wordt
gegeven. Dit is aIleen het geval als de ene of de andere vorm van toetsing
een versterkte bescherming van een grondrecht met zich brengt. Het
onderscheid heeft aIleen betrekking op de reikwijdte van de toetsing, en

65 Dat art. 94 Gw niet tot concrete toetsing dwingt wordt ook betoogd door Stroink, a.w. ,
p. 51, Hennekens, a.w., p. 24, Van Buuren, a.w., p. 60, Bok 1991, p. 70-71.
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heeft voor de wijze van bescherming geen doorslaggevende betekenis. Pas
gelet op de gehanteerde maatstaf, zoals het noodzakelijkheidsvereiste, of
gezien de mate van bestuurlijke beoordelingsvrijheid die op grond van een
te toetsen regel mogelijk is, is de toetsing als indringend of terughoudend
te karakteriseren (zie verder § 3.5.1). In het algemeen moet dan ook
voorzichtigheid betracht worden met het propageren van een abstracte of
concrete toetsingswijze uit het oogpunt van een optimale rechtsbescherming.

Met inachtneming van het voorgaande lijkt uit een oogpunt van
rechtsbescherming concrete toetsing de voorkeur te hebben, als dit betekent
dat de rechter bij de onderlinge afweging van rechtsnormen zo veel mogelijk
recht doet aan de omstandigheden van het geval, en zich in de rechtmatig-
heidstoetsing door de aan te leggen maatstaven niet terughoudend opstelt
ten aanzien van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden. Toetsing
in concreto kent overigens de nodige nadelen: onoverzichtelijkheid van de
jurisprudentie voor de burger, onduidelijkheid over de omvang van rechtens
beschermde juridische aanspraken (zoals grondrechten), en het ontbreken
van een stok achter de deur voor de wetgever om slechte wetgeving te
veranderen." Daarentegen kan concrete toetsing, afhankelijk van de
vergelijkbaarheid van concrete gevallen, net als abstracte toetsing toch
betekenis hebben voor andere toepassingen van een rechtsnorm. Doch dit
is voor de burger moeilijk voorspelbaar. Abstracte toetsing bergt het gevaar
in zich van een te formalistische aanpak, waarbij bepaalde rechterlijke
fomuleringen als bezweringsformules een eigen leven gaan leiden. De
rechtszekerheid en de rechtseenheid zijn echter schijnbaar meer gediend
met abstracte toetsing. Doch dit is maar tot op zekere hoogte zoo De juiste
toepassing van een grondrecht kan van meer afhangen dan van de onderlinge
verenigbaarheid van algemene regels, waarbij de feitelijke stand van zaken
per casus verschillend is. De verwachtingen die burgers dan aan de
jurisprudentie kunnen ontlenen zijn beperkt, ondanks een abstracte
toetsingswijze. Abstracte toetsing biedt niet meer zekerheid aangaande een
goede grondrechtenbescherming dan concrete toetsing.

Het is zaak in de jurisprudentie van de administratieve rechters na te
gaan hoe abstracte en concrete toetsing gehanteerd worden, en of met deze
begrippen zinvolle uitspraken kunnen worden gedaan over de wijze van
bescherming van uitingsrechten. Hiermee in nauw verband staat het gevolg
dat aan hetzij abstracte hetzij concrete toetsing kan worden verbonden, en
het verschijnsel van de 'marginale' of 'terughoudende' toetsing. Hierover
gaan de volgende subparagrafen.

66 De Lange 1991, p. 96-97.
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3.4 Gevolgen van abstracte of concrete toetsing

In deze subparagraaf wordt bekeken wat de gevolgen zijn die door de
administratieve rechter aan toetsing in abstracto of concreto kunnen worden
verbonden, en hoe deze tot uitdrukking kunnen komen in de uitspraak.

Niet aile gevolgen van de toetsing kunnen in het dictum tot uitdrukking
komen, met name als het gaat om niet-appellabele toetsbare overheidshande-
lingen: afhankelijk van de administratieve rechter zijn dit de besluiten van
aigemene strekking of algemeen verbindende voorschriften. Voor de indeling
van de gevolgen van de toetsing moet worden teruggegrepen op het eerder
gemaakte onderscheid tussen de beoordeling van een overheidshandeling
op verenigbaarheid met een hogere overheidshandeling op zich, en het
daaraan verbinden van een bepaald gevolg. Betoogd werd dat de termen
'onverbindend verklaren' en 'buiten toepassing laten' niet noodzakelijkerwij-
ze zien op abstracte respectievelijk concrete toetsing. Deze begrippen zeggen
in eerste instantie iets over de beslissing die een rechter neemt als gevolg
van zijn oordeel over de onverenigbaarheid.

De beoordeling op strijdigheid met grondrechten heeft een tweeledig
resultaat: Of de getoetste overheidshandeling is rechtmatig, Of zij is
onrechtmatig. Bij rechtmatigheid wordt het beroep verworpen. Bij
onrechtmatigheid is het beroep gegrond, en moet het rechtsgevolg van dit
oordeel worden vastgesteld. De gevolgen lopen uiteen naar gelang het een
appellabele of een niet-appellabele overheidshandeling betreft, waarbij er
een verband tussen de gevolgen bestaat wanneer in een casus een handeling
uit beide categorieen is getoetst, zoals een algemene regel en een daarop
berustende beschikking.

De mogeIijkheden voor de administratieve rechter om in het dictum
een bepaald gevolg aan een onrechtmatig geoordeelde appellabele
overheidshandeling te verbinden zijn in de huidige procesrechtelijke
regelingen beperkt. Het voornaamste gevolg is de vernietiging." Deze
vernietiging betekent weI dat een onrechtmatige situatie in het positieve
recht wordt opgeheven, maar niet dat daarmee ook geheel of gedeeltelijk
de nadelige gevolgen van een grondrechtsschending ongedaan zijn gemaakt.
De in het administratieve procesrecht sporadisch voorkomende mogelijkheid

67 Art. 47, eerste lid, Ambtenarenwet; artt. 69 en 70 Beroepswet; art. 58, eerste lid, Wet
a.r.b.o.; zie voor de belastingrechtspraak Meyjes, Van Soest, Van den Berge, Fiscaal
procesrecht, Deventer 1984, pp. 82 e.v. i.v.m, art. 17 Weta.r.bel.; art. 99, eerste lid, Wet
R.v.S; art. 5, eerste lid, TwK.
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van schadevergoeding biedt, naast de vernietiging, ook mogelijkheden tot
compensatie van geleden nadee!. 68

Soms kan vernietiging niet voldoende zijn, aIs de bescherming van
een grondrecht de totstandkoming van een overheidshandeling met een
bepaaIde inhoud vereist. Uitkomst biedt dan de mogelijkheid dat de rechter
zelf een vervangende beslissing kan of moet nemen. De belastingrechter
is hiertoe verplicht 69; daarnaast bestaat deze mogelijkheid in art. 47,
tweede lid, Ambtenarenwet (aIleen bij geldelijke uitspraken), art. 70
Beroepswet, en art. 5, eerste lid, TwK.

Van belang is ook de mogelijkheid die in de administratieve rechtspraak
voorkomt om de gevolgen van een vernietigde overheidshandeling in stand
te laten, of om de nietigheid gedekt te verklaren.?? De AgbRvS heeft de
bevoegdheid adviezen te verstrekken aan overheidsorganen over de
afhandeling van zaken waarin deze afdeling een uitspraak heeft gedaan (art.
6, eerste lid, TwK). Tot slot heeft het Clsb de bevoegdheid een kostenver-
oordeling uit te spreken (art. 61 Wet Arbo).

De vraag of een appeUabele overheidshandeling vernietigd kan worden,
kan afhangen van de vraag of de, in de administratieve rechtspraak
doorgaans niet-appellabele, regeling waarop deze handeling is gebaseerd
uit grondrechtelijk oogpunt rechtmatig is. Schort het aan deze rechtmatigheid
dan wordt dit in rechterlijke uitspraken op twee wijzen tot uitdrukking
gebracht. Aan de ene kant kan de rechter een aIgemene regel onverbindend
verklaren of verbindende kracht eraan ontzeggen, en aan de andere kant
is het mogelijk een regel in een bepaaId geval buiten toepassing te laten.
In de literatuur heeft de verhouding tussen deze twee begrippen, in
samenhang met het vraagstuk van abstracte en concrete toetsing, voor
verwarring gezorgd." Deze verwarring bestaat er mede uit dat het
vraagstuk van de toetsingswijze in de zin van de beoordeling van de verbin-
dendheid op zich, niet wordt onderscheiden van het aan de beoordeling
te verbinden gevolg. De onverbindendheid kan de bepaling in het aIgemeen
betreffen, als gevolg van een abstracte toetsing (onverbindendheid 'on its
face'). Daarnaast kan de onverbindendheid ook beperkt zijn tot de toepassing
van de regel in een bepaaId gevaI of in een bepaalde categorie van gevaIlen,

68 Art. 47, derde lid, Ambtenarenwet; art. 60 Wet a.r.b.o; art. 99, derde lid, Wet RvS; art.
5, vierde lid, TwK.

69 Meyjes, Van Soest, Van den Berge, Fiscaal procesrecht, Deventer 1984, p. 82.
70 Art. 48 Ambtenarenwet; art. 59 Wet a.r.b.o; art. 99, tweede lid, Wet R.v.S.; art. 5, derde

lid, TwK.
71 Zie hiervoor o.a. de in de noten bij § 3.3 genoemde literatuur,
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als gevolg van een concrete toetsing (onverbindendheid 'as applied ').72
In dit geval wordt ook wel - minder correct - gesproken van 'buiten
toepassing laten' . De gehele of gedeeltelijke onverbindendheid leidt steeds
tot het buiten toepassing laten van het betreffende voorschrift in het aan
de rechter voorgelegde geval. Beide begrippen moeten dus in elkaars
verlengde worden gezien. De Hoge Raad heeft de term 'buiten toepassing
laten' ook in een andere betekenis gebruikt. Het ging daarbij om het geval
dat een formeelwettelijke bepaling buiten toepassing moest worden gelaten
wegens strijd met een fundamenteeI rechtsbeginsel op grond van niet in
de belangenafweging door de wetgever verdisconteerde omstandigheden.
De verbindendheid van de wet is hierbij dus niet in het geding, alleen de
reikwijdte van de wet. 73

Er is in juridisch opzicht een wezenlijk verschil tussen de werking van
een oordeel over appeUabele overheidshandelingen, in vergelijking met
een oordeel over niet-appellabele. Een vernietiging, welke in de regel een
handeling met een individuele, concrete strekking betreft, werkt ten opzichte
van een ieder. De tot onverbindendheid leidende beoordeling van niet-
appellabele overheidshandelingen heeft in beginsel aIleen gevolgen voor
het aanhangige geschil. Onverbindendheid is het gevolg van een oordeel
over een regel dat juist met het oog op dat gevolg in verb and met de
beslechting van een geschil wordt gegeven. Een rechter ontneemt een
onverbindende regel niet het juridische bestaan maar ontslaat zichzelf van
de verplichting om de regel toe te passen, vanwege een geconstateerde
strijdigheid. Hiervoor werd er reeds op gewezen dat het onderscheid tussen
abstracte en concrete toetsing moet worden gerelativeerd omdat beide tot
gevolg hebben dat een bepaling in het concrete geval buiten toepassing blijft.
Het is niet op voorhand te zeggen wat de precedentwerking van onverbin-
dendheid zal zijn. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval naar
aanleiding waarvan de rechter een oordeel geeft. Ook algehele onverbindend-
heid is in beginsel casusgebonden. Naarmate het oordeel meer betrekking
heeft op een algemene regeI in zijn gehele toepassing, zal de betekenis voor
andere gevallen groter zijn. Weliswaar is het 'buiten toepassing laten' op
een bepaald geval toegespitst, maar in vergelijkbare gevallen kan moeilijk

72 L. Prakke, Toetsing in het publiekrecht, diss. UvA, Assen 1972, p. 60e.v.; zie ook Kistenkas
1989, p. 59-66.

73 HR 14 april 1989 (Harmonlsatiewet), NJ 1989, 469 (m.nt. MS); AB 1989, 207 (m.nt.
FHvdB); bedacht moet worden dat het onderscheid tussen verdisconteerde en niet-
verdisconteerde omstandigheden bier samen zal hangen met het toetsingsverbod van art.
120 Gw.
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anders worden beslist, zodat de reikwijdte van de uitspraak groter kan zijn
dan uit de bewoordingen blijkt.

3.5 Terughoudendetoetsing aan grondrechten

In nauw verband met de vraag in hoeverre de omstandigheden van het geval
bij de toetsing door de rechter een rol spelen, staat de vraag hoever de
rechter in deze toetsing gaat: het vraagstuk van de marginale of terughou-
dende toetsing. Dit vraagstuk heeft betrekking op de vraag hoe de rechter
omgaat met de vrijheid van overheidsorganen als het gaat om de vraag of
en onder welke omstandighedeneen bevoegdheid mag worden uitgeoefend,
en vormt doorgaans een aspect van de toetsing aan ongeschreven recht.
De uitoefening van een overheidsbevoegdheid wordt daarbij altijd begrensd
door het recht: ook een discretionaire bevoegdheid moet rechtmatig worden
uitgeoefend.

Het voert te ver om diepgaand in te gaan op de ontwikkeling van de
terughoudendheid die rechters betrachten, en de inzichten die dienaangaande
in de literatuur naar voren zijn gebracht. Het begrip marginale toetsing
is bruikbaar als hierbij wordt bedacht dat ondanks de term 'marginaal' de
rechtmatigheid van een overheidshandeling altijd volledig ter toetsing staat,
de rechtmatigheid mag niet marginaal worden getoetst. Marginaal wil dan
zeggen dat bij de bevoegdheidsuitoefening beoordelingsvrijheid bestaat,
welke vrijheid tot beleidskeuzes leidt die door de rechter ontzien moeten
worden. De rechter beziet a11eenof de beslissing van een overheidsorgaan
niet (kennelijk) onredelijk is. Net als bij het onderscheid tussen abstracte
en concrete toetsing is hier van belang welke aanwijzingen in de tekst van
de rechterlijke overwegingen voor de mate van toetsing gevonden kunnen
worden, waarbij moet worden bedacht dat ook hierbij de betekenis van
de bewoordingen een kwestie van interpretatie is. De terughoudendheid
schuilt daarbij in de gehanteerde maatstaf. Niet elke terughoudende toetsing
is marginaal te noemen in bovenbedoelde zin. Ook op andere gronden kan
een wijze van toetsing terughoudend worden genoemd.

De mate van indringendheid van de toetsing wordt doorgaans gerelateerd
aan de mate van beoordeliogsvrijheid die op grond van wettelijke bepalingen
aan bestuursorganen toekomt bij het verrichten van overheidshandelingen."
Omdat het gaat om de beoordeling van overheidshandelen in het licht van
de uitingsrechten moet de vraag naar de mate van toetsing ook worden
bezien in het licht van de functie van grondrechten, en de wijze van

74 Zie § 3.3.
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formulering van uitingsrechten in de Grondwet of een verdrag, en de daarop
mogelijke beperkingen.

Bij de toetsing aan grondrechten past in beginsel geen terughoudende
opstelling van de rechter, gelet op de plaats van grondrechten in de
rechtsorde. Grondrechten betekenen een begrenzing van het gehele
overheidsoptreden, en beogen daaraan richting te geven. Er moet dus van
een zo onbelemmerd mogelijke rechtswerking van grondrechten sprake
zijn.75 De ontwikkeling in veel gevallen van de wet tot een beleidsinstru-
ment betekent dat een (formele) wet geen of in geringe mate gedragsvoor-
schriften voor de burger bevat, en dat de nadruk ligt op de toekenning van
vrije bestuursbevoegdheden. Dit maakt de relatie tussen grondrechten en
regelgeving echter problematisch. De toetsing aan grondrechten moet
betrekking hebben op die overheidshandeling die een voor de burger
bestemde gedragsnorm inhoudt, aangezien een grondrechtjuist deze norm
begrenst. Wetgeving die door middel van vage normen en discretionaire
bevoegdheden de normering van gedrag af laat hangen van concrete
besluitvorming door bestuursorganen biedt onvoldoende aangrijpingspunten
voor toetsing van deze wetgeving aan grondrechten. De toetsing zal dan
betrekking moeten hebben op het niveau van de concrete overheidshandelin-
gen. De toetsing ziet dan echter op min of meer vrije bestuursbevoegdheden
en dient in het geval van discretionaire bevoegdheden ruimte te laten via
marginale toetsing voor een eigen bestuurlijke invulling. De vraag is of
deze ruimte bij toetsing aan grondrechten ook aanwezig mag zijn.

Aan grondrechten moet, ondanks het bovengenoemde uitgangspunt,
geen te absolute betekenis worden toegekend. Ook de andere tot de
rechtsorde behorende wettelijke voorschriften behoren zonder terughoudend-
heid door de rechter te worden toegepast. Maar grondrechten, althans de
klassieke, nemen wel in zoverre ten opzichte van andere regels een
bijzondere positie in dat zij direct betrekking hebben op de bescherming
van aspecten van de vrijheidssfeer van burgers, en niet primair zijn gericht
op de verwezenlijking van overheidsbeleid. Via de beperkingsclausuJes dient
echter een belangenafweging te worden verricht die recht doet aan de
bestuurlijke beoordelingsvrijheid. Grondrechten laten ruimte voor deze
belangenafweging, waarbij de rechter telkens uiteindelijk in een concreet
geval bepaalt waar de door het recht getrokken grenzen liggen.

75 Hieraan kan afbreuk worden gedaan door een te terughoudende toetsing. Vgl. bet volgende
citaat uitJ.C.M. Leijten, Het geclausuleerde grondrecht, in: Begrensde vrijheid (Scbeltens-
bundel), 1989, p. 156.: 'marginale toetsing en de handbaving van grondrecbten werken op
elkaar in als water op vuur. Het een dooft het ander.'
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Terughoudende toetsing door de rechter komt op verschillende wijzen
in deze studie aan de orde.

1. Gelet op de gehanteerde maatstaf of gezien de mate van bestuurlijke
beoordelingsvrijheid kan de wijze van toetsing - terwijl er overigens
sprake is van toetsing in abstracto of in concreto - geduid worden als
meer of minder terughoudend (§ 3.5.1).
2. Van terughoudende toetsing aan grondrechten kan sprake zijn als
de administratieve rechter in het kader van deze toetsing nagaat of het
'willekeurverbod' (c-grond) geschonden is, of als in de casus -naast
de grondrechtstoetsing- aan het motiveringsbeginsel wordt getoetst. De
toetsing op willekeur of kennelijke onredelijkheid is de 'marginale'
toetsing in strikte zin (§ 3.5.2).
3. Toetsing in een kort-gedingprocedure (zie § 4).

3.5.1 Terughoudendheid bij abstracte en concrete toetsing

Aan de orde is in het onderstaande een globale beschrijving van toetsingsva-
rianten die een terughoudend karakter hebben, waarbij de betekenis van
de notie van evenredigheid voor de bescherming van grondrechten in de
beschouwing wordt betrokken. Het gaat hier niet om een uitputtende
rubricering van de vormen van terughoudende, abstracte of concrete,
toetsing. In hoofdstuk 10 wordt aangegeven welke varianten in de
jurisprudentie te onderkennen zijn. Ook wordt voorbij gegaan aan het
eventuele belang van de uit de jurisprudentie van het Amerikaanse
Hooggerechtshofbekende 'clear and present danger test' voor de grondrech-
tenbescherming, aangezien deze door de Nederlandse rechter niet wordt
gehanteerd."

Gelet op de aangelegde maatstaf kan zowel in het geval van abstracte
als van concrete toetsing de wijze van toetsing een terughoudend karakter
hebben. Het gaat om de maatstaf aan de hand waarvan wordt onderzocht
of een beperking in overeenstemming is met een grondrecht. Hiertoe behoort
de marginale toetsing via de redelijkheidstoets, welke hieronder ter sprake
komt (§ 3.5.3). Verder kunnen de volgende proportionaliteitscriteria worden
onderscheiden. Van de toetsing kan deel uitmaken de vraag of de beperking
van een grondrecht 'nodig' is als rniddel in verhouding tot het doel dat met
de beperkende overheidshandeling wordt nagestreefd. Gaat de rechter na
of een beperking gelet op de omstandigheden van het geval 'nodig' is, dan

76 De voornaamste pleitbezorger in Nederland is J.A. Peters in Het primaat van de vrijheid
van meningsuiting ; diss. RUL, Nijmegen 1981.
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is er sprake van een vrij indringende, en tevens concrete, toetsing. Stelt
de rechter zich daarentegen de vraag of de beperking in het algemeen nodig
'kan' zijn, dan kan men van een terughoudende, en daarbij ook abstracte,
toetsing spreken. De reehter hoeft dan maar een hypothetisch geval te
bedenken waarin een regel als beperking gerechtvaardigd zou kunnen zijn,
om de regel te sauveren. Ook zijn op grond van het noodzakelijkheidsvereis-
te nog toetsingsmodellen denkbaar waarin de toetsing concreet en
terughoudend is ('kan de beperking in dit geval nodig zijn'), of abstract
en integraal ('is de beperking in het algemeen nodig').

Ben dergelijke evenredigheidstoets als noodzakelijkheidstoets is begrepen
in de in het EVRM en het IVBP neergelegde uitingsrechten. De toetsing
aan deze verdragsbepalingen levert twee te onderscheiden vormen van
marginale of terughoudende toetsing op, waarbij de tweede samenhangt
met het verschil in positie tussen nationale rechters en internationale
rechtsprekende organen. Enerzijds kan het grondrechtelijke afwegingskader
van bijvoorbeeld art. 10 EVRM dus zo worden opgevat dat door de
nationale rechter dient te worden nagegaan of er in het algemeen gevallen
denkbaar zijn waarin een bepaalde bevoegdheid een inbreuk op een
uitingsrecht mag vormen. Zodra een bepaalde beperking noodzakelijk 'kan'
zijn in bijvoorbeeld het belang van de openbare orde, is zij in deze
interpretatie geoorloofd in het licht van het EVRM. Dit is tevens een
abstracte toetsing, waarbij de vraag of in het voorliggende geval er een
noodzaak bestond niet ter zake doet. Anderzijds gaat het EHRM in zijn
jurisprudentie er van uit dat de nationale overheden een 'margin of
appreciation' hebben bij de bepaling of een overheidsmaatregel een
beperking van een grondrecht mag vormen. Ret gaat hierbij veelal om de
interpretatie van de term 'noodzakelijk in een democratische samenleving',
welke eis aan de gerechtvaardigdheid van uitingsrechtsbeperkingen wordt
gesteld. De beide situaties verschillen van elkaar doordat nationale rechters
aan de ene kant en het EHRM aan de andere kant elk een andere positie
innemen ten opzichte van de wetgevende en besturende nationale overheids-
organen. Ret EHRM heeft te maken met uiteenlopende opvattingen over
moraal in de lidstaten van de Raad van Europa. Omdat de grondrechtsbe-
perking doorgaans niet vanuit een Europees concept van moraal benaderd
kan worden, moet dan aan de nationale overheden een zekere beoordelings-
vrijheid gelaten worden, welke door het EHRM 'marginaal' getoetst wordt.
Dit is wel enigszins vergelijkbaar met de benadering van discretionaire
bevoegdheden door de nationale rechter. 77

77 Vgl. G.1. Wiarda, Rechterlijke voortvarendheid en reduerlijke terughouding bij de toepassing
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Het evenredigheidsbeginsel is een in het Nederlandse recht nog
onderontwikkeld beginsel; zeker als het gaat om de betekenis voor het
vraagstuk van de beperking van grondrechten. Het beginsel heeft in de
literatuur een uiteenlopende inhoud gekregen. In feite kan niet van 'de'
evenredigheidstoetsing worden gesproken." In beperkte zin opgevat heeft
het beginsel alleen betrekking op sancties, zoals de intrekking van een
beschikking of bestuursdwang." Naast de evenredigheid als beginsel van
behoorlijk bestuur - waarbij een nauwe samenhang bestaat met onder meer
het willekeurverbod - kan de eis van evenredigheid, in de zin van evenredig-
heid tussen doel en middel gelet op de mate van aantasting van een
grondrechtelijk belang, dus ook worden gelezen in grondrechtelijke
beperkingsclausules. Uit het voorgaande blijkt al dat een evenredig-
heidstoetsing niet noodzakelijk ook een indringende toetsing is.

Toetsing van een algemene regel in abstracto is - los van de aangelegde
maatstaf ter beoordeling van de grondrechtsconforrniteit (evenredigheid,
redelijkheid) - als terughoudend te karakteriseren als de regel veel
beoordelingsvrijheid aan het overheidsorgaan dat de concrete overheidshan-
deling heeft verricht, laat. De regel biedt dan niet veel aanknopingspunten
om inhoudelijk aan een grondrecht te toetsen, tenzij de rechter ervan uitgaat
dat reeds een enkel geval waarin strijd met een grondrecht bestaat,
voldoende is de regel onverbindend te verklaren, of dat op voorhand gesteld
kan worden dat een algemene regel een ongeoorloofde beperking betekent
van alle door deze regel bestreken handelingen. Voor de aantasting van
een grondrecht hangt in de hier bedoelde gevallen veel af van de wijze van
regeltoepassing in concreto, welke de rechter echter niet afzonderlijk op
verenigbaarheid met een grondrecht onderzoekt.

Abstracte toetsing geschiedt ook aan de hand van andere maatstaven
dan het noodzakelijkheidscriterium. Zo gaat de rechter na of een regel de
gemeentelijke huishouding 'kan betreffen' of 'kan raken'. Ook deze toetsing
heeft een terughoudend karakter. Een enkel denkbaar geval waarin het
huishoudelijk belang in het geding is, is voldoende de regel overeind te

van de Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens, 's-Gravenhage
1986; J.G.C. Schokkenbroek, De margin of appreciation-doctrine in de jurisprudentie van
bet Europese Hof, in: A.W. Heringa e.a (red.), 40jaar Europees Yerdrag voor de Rechten
van de Mens, Leiden 1990, p. 41-58.

78 R. de Lange gaat in zijn dissertatie, na een beschouwing van de Duitse dogmatiek, de rol
van bet evenredigheidsbeginsel in bet Nederlandse bestuursrecbt na, onder andere in verband
met de betekenis van dit beginsel voor de toetsing van grondrecbtsbeperkingen: De Lange
1991, p. 133-181.

79 Van WijklKonijnenbelt 1988, p. 122-125.
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houden. De fameuze 'leer van de onsplitsbare wilsverklaring' is een bekend
voorbeeld van een abstraete toetsingsmaatstaf ten aanzien van gemeentelijke
verordeningen. Gezien de overvloed aan literatuur op dit punt, is een
besehrijving van het vraagstuk overbodig en gezien de omvang van het
materiaal ook ondoenlijk in het kader van dit hoofdstuk. 80 Aanknopingspunt
voor de reehterlijke toetsing is in deze 'leer' de formulering van de
verbodsnorm. Als de reehter van mening is dat deze in zodanig algemene
bewoordingen is gesteld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om
de norm te splitsen in een verbindend en een onverbindend gedeelte, gaat
hij over tot algehele onverbindendverklaring. Bedaeht moet worden dat
de reehter in deze handelwijze in zoverre terughoudend is, dat hij ervan
afziet aan te geven hoe de verbindende norm dan wei moet luiden. Het
is vervolgens aan de wetgever om de geheel onverbindende algemene regel
te wijzigen dan wei in te trekken. Het toetsingsgevolg van de onsplitsbaar-
heid kan weI, gezien de preeedentwerking, min of meer verstrekkend zijn,
maar dit doet niets af aan de terughoudendheid van de toetsingswijze op
zieh. Overigens is elke norm te splitsen. Dat er volgens de reehter
onvoldoende aanknopingspunten zijn, heeft met andere faetoren te maken.
Met name de onduideIijkheid over hoe, gelet op de reikwijdte van een
grondreeht, de redaetie van een algemene regel moet zijn; de hiertoe
benodigde belangenafweging wordt aan de wetgever overgelaten.

3.5.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Het is interessant te bezien in hoeverre in de jurisprudentie betreffende
uitingsreehten toepassing wordt gegeven aan meer toetsingsgronden tegelijk
in dezelfde casus. Het kan hier gaan om meerdere algemeen verbindende
voorsehriften, of om een eombinatie van toetsing aan gesehreven en
ongesehreven reeht. In het Iaatste geval gaat het om de verhouding van
toetsing aan grondreehten tot toetsing aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Het is dan de vraag welke funetie deze beginselen hebben
voor de beseherming van uitingsreehten. Het gewieht van de diverse
gehanteerde toetsingsgronden in het geval van geconstateerde onreehtmatig-
heid kan worden afgelezen aan de grand waarop door de administratieve
reehter wordt vernietigd. In het bijzonder wordt in de analyse van de
toetsing aan uitingsrechten gekeken naar de verhouding tot de toetsing aan
het 'willekeurverbod' en het motiveringsbeginsel.

80 Zie recent Bok 1991, p. 76-84. In het tweede deel wordt uitgebreider op de problematiek
ingegaan in het kader van het 'plakverbod' (hoofdstuk 6.2).
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Met de term 'marginale toetsing' wordt enerzijds gedoeld op de
beoordeling door de burgerlijke rechter van de uitoefening van discretionaire
overheidsbevoegdheden op (on)rechtmatigheid, en anderzijds op toetsing
door een administratieve rechter aan het 'willekeurverbod'. In de burgerlijke
rechtspraak is het criterium voor een afstandelijke rechtmatigheidstoetsing
ontwikkeld, inhoudende de vraag of een bestuursorgaan bij de afweging
van belangen in redelijkheid tot een bepaalde overheidshandeling had kunnen
komen." Deze formule is later overgenomen in de diverse wetten die het
administratieve procesrecht regelen als de toetsing aan de 'c-grond': het
willekeurverbod. Ret gaat hier om een beleidstoetsing, waarbij de mate
van afstandelijkheid die de rechter dan ook werkelijk betracht kan varieren,
de term 'willekeur' is dan ook niet altijd toepasselijk." Getoetst wordt
of er wel sprake is van een belangenafweging, of dat er sprake is van een
zo onredelijke belangenafweging dat het resultaat volstrekt onaanvaardbaar
is. Ret is voorstelbaar dat in bepaalde situaties op een dergelijke wijze aan
grondrechten wordt getoetst. Een volstrekte afwijzing van terughoudende
toetsing in het licht van de grondrechten doet geen recht aan de voor
bestuursorganen noodzakelijke beoordelingsvrijheid enerzijds, en het niet
strikt af te bakenen toepassingsgebied van een grondrecht anderzijds.
Uitgangspunt bij de vraag of in geval van grondrechten op deze wijze
terughoudend getoetst mag worden moet echter steeds de afdoende
bescherming van grondrechten zijn. Ret gaat erom of een grondrecht toelaat
dat in een bepaald geval de toetsing van de rechter niet verder gaat dan
de vraag of een bestuursorgaan bij de belangenafweging in redelijkheid
niet tot een bepaalde overheidshandeling had kunnen komen. De loutere
aanwezigheid van een discretionaire bevoegdheid is niet voldoende.

Ook de hantering van het motiveringsbeginsel in een casus waarin tevens
aan een grondrecht wordt getoetst, kan van betekenis zijn voor de wijze
van bescherming van grondrechten door een administratieve rechter. De
nog gebrekkige dogmatiek op het gebied van de beginselen van behoorlijk
bestuur wreekt zich hier; een precieze omschrijving is van het motiverings-
beginsel niet te geven." Doorgaans worden er twee verschillende op de
motivering betrekking hebbende beginselen onderscheiden: het beginsel

81 HR 25 februari 1949, NJ 558, m.nt. Veegens, ARB p. 788 (Doetinchemse woonruimtevor-
dering).

82 Van WijkfKonijnenbelt 1988, p. 125-130.
83 Vgl. de uitgebreide speurtocht in de literatuur door P. Nicolai, Beginselen van behoorlijk

bestuur, diss. UvA, Deventer 1990, m.n. p. 139-202.
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van de kenbare motivering, en het beginsel van een draagkrachtige
motivering."

Ret eerste (ook weI 'formeel' motiveringsbeginsel genoemd) heeft
betrekking op de motiveringsplicht van beschikkingen op het punt van de
motieven die tot het besluit hebben geleid. Ret spreekt voor zich dat het
voor de mogelijke aantasting van grondrechten van belang is dat het in zulke
gevallen bezwarende besluit op een kenbare wijze beredeneerd moet zijn.
Dit wil niet zeggen dat door het beschikkende overheidsorgaan expliciet
moet worden ingegaan op de betrokkenheid van grondrechten, maar weI
dat ten behoeve van bezwaar of beroep de motieven nagegaan kunnen
worden, in verband met de vraag of de reikwijdte van een grondrecht in
het geding is, en zo dit het geval is, met de vraag of de beperking van een
grondrecht toelaatbaar is. Dit stelt echter geen bijzondere eisen aan de
motiveringsplicht.

Ret tweede genoemde motiveringsbeginsel, het beginsel dat een besluit
moet kunnen worden gedragen door de daaraan ten grondslag geIegde
overwegingen, is van belang voor de vraag of de rechter een terughoudende
toetsing aan een grondrecht verricht. Een draagkrachtige motivering
ontbreekt onder meer als de beweegredenen van de beschikking op zich
onrechtmatig zijn85 , of als er een onjuiste interpretatie van een toegepast
wettelijk voorschrift wordt gegeven". Hiervan is sprake in het geval een
beschikking en/of een algemene regel strijdig zijn met een grondrechtsnorm.
Maar een grondrechtsnorm is een algemeen verbindend voorschrift. De
rechter heeft dan de keuze tussen vernietiging van het bestreden besluit
wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift ('a-grond'), of
wegens strijd met het motiveringsbeginsel Cd-grond'). Vemietiging wegens
onvoldoende draagkrachtige motivering lijkt de voorkeur te hebben als het
beschikkende orgaan volgens de wettelijke regeling beleidsvrijheid heeft
welke zou kunnen leiden tot een wel draagkrachtige motivering met hetzelfde
dictum." Bij strijd met een grondrecht echter zal in de regel er toch een
andere beslissing moeten komen; het resultaat van de besluitvorming
verdraagt zich immers niet met een grondrechtelijke waarborg. Kiest de
rechter in dit geval voor strijd met het beginsel van draagkrachtige

84 Van WijkIKonijnenbelt 1988, p. 92-95, zie ook art. 4.1.4 Awb. Nicolai, o.w., p. 321-323,
concludeert dat in de jurisprudentie van de ArRvS een consequente en eenduidige terminologie
wat de 'draagkrachtige motivering' betreft ontbreekt; hij komt tot tien verschillende
formuleringen.

85 Van Male 1988, p. 465.
86 P. Nicolai, o.w., p. 355.
87 Zie vindplaatsen in de vorige noten.
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motivering, dan schuilt hierin een terughoudende toetsing gelet op de
bestuurlijke beoordelingsvrijheid. De strijd met een grondrecht laat dan
onverlet dat het bestuur binnen het wettelijk kader opties worden gelaten.

4 Toetsing aan grondrechten in spoedprocedures

In het administratief procesrecht zijn verschillende soorten procedures te
onderscheiden. Deze paragraafbeperkt zich tot de spoedprocedures waarin
schorsing of een voorlopige voorziening kan worden gevraagd; de
bestuursrechtelijke equivalenten van het kort geding. Het gaat om de wijze
waarop hierbij aan grondrechten wordt getoetst. De rechter fungeert in het
kader van een spoedprocedure op een andere wijze dan in het geding ten
principale, gelet op het karakter van dit soort procedures. Hierbij hoort
een andere toetsingsgrond, teneinde te beoordelen of en hoe een voorlopig
oordeel kan worden gegeven. Bij de voorlopige-voorzieningprocedure staat
een op het spoedeisende karakter gerichte belangenafweging voorop, terwijl
in de bodemprocedure de rechter rechtstreeks aan de daarvoor geldende
toetsingsgronden gebonden is. In § 4.1 wordt aangegeven bij welke
administratieve rechters een dergelijke procedure voorkomt, en wat globaal
de kenmerken van de oordeelsvorming in 'administratiefkort geding' zijn.
§ 4.2 geeft aan welk probleem speelt bij de bescherming van grondrechten
in een spoedprocedure. In deel ITvan deze studie wordt behandeld wat de
plaats van grondrechten in het oordeel van een administratieve rechter in
'kort geding' is.

4.1 Spoedprocedures in de administratieve rechtspraak

Overheidshandelingen worden in de regel niet geschorst in hun werking
door het instellen van beroep op een administratieve rechter. 88 . De
verschillende takken van administratieve rechtspraak kennen daarom ter
voorkoming van onevenredig nadeel van de onmiddelijke uitvoering van
een overheidshandeling een vorm van 'kort geding' met uitzondering van
de belastingrechtspraak en de sociale-verzekeringsrechtspraak. Het doel
van deze voorzieningen is het bieden van voorlopige rechtsbescherming
als daar een spoedeisend belang voor is. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet worden gedaan aan de voorzitter van het gerecht dat

88 Art. 61 Ambtenarenwet 1929; art. 85 Beroepswet; art. 33, vierde lid, Wet Arbo.; vgl. ook
art. 6.2.13 AWb.
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bevoegd is om de betrokken overheidshandeling in hoofdzaak te toetsen.
Het betreft de beslissing bij voorraad van de voorzitter van het ambtenaren-
gerecht (art. 102 Ambtenarenwet 1929), de voorlopige voorziening door
de voorzitter van het eBb (art. 65 Arbo), de schorsing en voorlopige
voorziening door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak (art. 107 Wet
RvS) en de schorsing en voorlopige voorziening door de voorzitter van
de Afdeling geschillen van bestuur (art. 60a Wet RvS). Daamaast is voor
de ontwikkeling van het bestuursrecht van belang het civiele kort geding
gebaseerd op art. 289 Rv ..

De gronden die de genoemde voorzitters moeten hanteren voor hun
oordeelsvorming, en die zijn neergelegd in de bovengenoemde artikelen,
komen alle neer op een afweging van de belangen die zijn gemoeid met
de onmiddellijke uitvoering van een overheidshandeling tegen de belangen
van de verzoeker, die een onevenredig nadeel vreest van deze onmiddellijke
uitvoering. De voorzitter van het ambtenarengerecht moet beoordelen of
voor een ambtenaar een onverwijlde voorziening wenselijk is ter voorkoming
van nadee!. De voorzitter van het Clfb kan een voorziening geven als het
belang van de verzoeker een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert.
Het wettelijke criterium dat de voorzitters van de rechtsprekende afdelingen
van de Raad van State moeten hanteren als grand voor een beslissing luidt
dat de uitvoering van het besluit voor de verzoeker een onevenredig nadeel
met zich zou brengen in verhouding tot het door een onmiddellijke
uitvoering van het besluit te dienen belang.

De vraag is dan in hoeverre in dit kader een oordeel wordt gegeven,
en mag worden gegeven, over de rechtmatigheid van een aangevochten
overheidshandeling. In zijn dissertatie heeft Bolt onderzocht of de in de
administratieve rechtspraak verplichte koppeling met de hoofdzaak mede
een vooruitlopen door de over de voorlopige voorziening oordelende rechter
op het rechtmatigheidsoordeel van de rechter in de hoofdzaak omvat. De
conclusie luidt op grond van de jurisprudentie dat dit het geval is. De
wettelijke regeling verwijst weliswaar naar een belangenafweging, en zegt
niets over het geven van een inhoudelijk oordeel, maar dit heeft de
voorzitters er niet van weerhouden om de inhoudelijke aspecten van een
casus, soms op doorslaggevende wijze, in hun oordeel te betrekken. Hierbij
zouden de voorzitters over het algemeen enigszins terughoudend zijn."

De vraag wie om een voorziening kan vragen is niet eenduidig af te
lezen uit de verschillende wetsteksten, behalve dat een verzoek om een
spoedvoorziening in het kader van art. 102 Ambtenarenwet kan worden

89 H. Bolt. De vooriopigevoorzieningsprocedure. diss. RUG. Deveoter 1986. m.n. p. 150-157.
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gedaan door de ambtenaar die tegen de bestreden beslissing (of handeling)
in beroep kan komen. In art. 65, eerste lid, Wet Arbo is sprake van de
'verzoeker'. De bedoeling zal zijn dat deze dezelfde is als degene die beroep
instelt, ondanks de letterlijke tekst van de bepaling.?? De voorlopige-
voorzieningprocedures op grond van de Wet Arob spreken van 'de
belanghebbende' die een verzoek om schorsing enJofvoorlopige voorziening
kan doen. Dit begrip heeft een wijdere strekking dan in het kader van de
bodemprocedure."

Voor zover de voorzitter aandacht besteedt aan de rechtmatigheidsaspec-
ten van een zaak is er sprake van een vorm van toetsing van de bestreden
overheidshandeling aan hoger recht. De gevolgen van deze toetsing kunnen
zeer uiteenlopend zijn. Enerzijds is er de schorsing, die onmiddellijk de
werking van het geschorste besluit stuit, en anderzijds is er de gevarieerde
invulling die door de voorzitters aan een tot een overheidsorgaan gericht
gebod of verbod kan worden gegeven. Het oordeel kan volgens de heersende
leer slechts condemnatoir zijn - dat wil zeggen een veroordeling, gebod
of verbod inhouden - en niet constitutief of declaratoir. Er mag geen
definitief oordeel worden gegeven over de rechtmatigheidsaspecten van
een casus. Alleen mag een bepaalde gedragswijze aan een overheidsorgaan
worden voorgeschreven voor de duur van het geding betreffende de
hoofdzaak. Dat er hierdoor een feitelijk onherstelbare situatie kan ontstaan
verhindert het treffen van een spoedvoorziening niet." De voorzitters van
de rechtsprekende afdelingen van de Raad van State en de Voorzitter van
het Clsb zijn bevoegd een dwangsom op te leggen.

Het voorstel voor een uniform bestuursprocesrecht in de Awb (art. 8.3.1)
kent een overeenkomstige 'toetsingsgrond'. De terminologie is anders;
voorlopige voorziening is het overkoepelende begrip waaronder ook
schorsing valt. De procedure wordt gevoerd voor de president van de
rechtbank op verzoek van een belanghebbende, en is gekoppeld aan het
aanhangig zijn van een bodemgeschil. De nieuwe regeling betekent een
uitbreiding van de mogelijkheid binnen de adrninistratieve rechtspraak een
spoedprocedure aanhangig te maken.

90 Zie Bolt, a. w., p. 26.
91 Zie H. Bolt, a.w., p. 32-33; idem in Adm. rechtsgangen, Algemeen Deel, 9.
92 Adm. rechtsgangen, Algemeen Deel, 9.5, b.
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4.2 Grondrechten in het kader van een spoedprocedure

De vragen rond de toetsing aan grondrechten in een spoedprocedure hebben
betrekking op de aard van de belangenafweging die daarbij plaatsvindt.
Het is de vraag in hoeverre een spoedprocedure zich wel leent voor een
oordeel over de verenigbaarheid van een overheidshandeling met een
grondrecht. 93 Het doel van een dergelijke procedure is het op zo kort
mogelijke termijn verkrijgen van een voorlopig oordeel met daaraan
gekoppeld een schorsing en/of een bepaalde positieve maatregel, teneinde
een onevenredige inbreuk op de belangen van de verzoeker te voorkomen
of op te heffen in afwachting van een rechterlijk oordeel in de hoofdzaak.
De rol van grondrechten hierbij is problematisch gelet op de functie van
grondrechten.

Enerzijds kan de toetsing aan een grondrecht een grondige, dus min
of meer tijdrovende, afweging vragen in verband met het fundamentele
karakter van grondrechten. De rechtsvragen kunnen ingewikkeld en
principieel van aard zijn. Dit is anders als al op voorhand blijkt dat het
betrekken van een grondrecht in het geschil een duidelijk onredelijke
oprekking van de reikwijdte van het betreffende grondrecht betekent en
een beroep op bescherming dus kennelijk ongegrond is. Deze overweging
op zich beschouwd zou er toe leiden dat de toetsing aan een grondrecht
in principe een aangelegenheid is voor de hoofdzaak. Dit geldt overigens
ook voor de toetsing aan wettelijke voorschriften die weliswaar geen
grondrecht bevatten, maar wei een principieel karakter hebben.

Anderzijds echter kan het juist belangrijk zijn dat grondrechten hun
waarborgfunctie al in de fase van de voorlopige belangenafweging waar
kunnen maken. Dit zal het geval zijn als de toepasselijkheid van een
grondrecht evident is, bijvoorbeeld op grond van eerdere jurisprudentie.
De rechter die over de voorlopige voorziening moet beslissen kan dan in
redelijke mate de eindbeslissing 'voorspellen' . Tevens is het belang gelegen
in situaties waarin een burger een door een grondrecht geschraagd
spoedeisend belang heeft. Het grondrecht biedt dan bescherming aan een
handeling door een burger, welke bescherming bij ongehinderde oruniddellij-
ke werking van een deze handeling onmogelijk makende of belemmerende
beslissing van een overheidsorgaan niet volledig kan zijn. Gedacht kan
bijvoorbeeld worden aan het verbod een collecte te houden, of het verbod
een mededeling aan te plakken voor een spoedig te houden evenement.

93 Vgl. S. Zwemstra, Toetsing van wetgeving aan grondrechten: een analyse van kort-
gedingjurisprudentie, NTB 1990, p. 227-232.
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Effectieve rechtsbescherming van grondrechten vereist dan de toepassing
van het betrokken grondrecht in de spoedprocedure.

Er zijn in een kort geding twee verschillende vonnen van terughoudende
toetsing aan onder meer grondrechten te onderscheiden. Aan de ene kant
heeft de toetsing gelet op het gevolg, op grond van de wet het karakter
van een voorlopig oordeel. In veel voorzittersuitspraken wordt dit
aangegeven met een standaard-overweging ten overvloede. Aan de andere
kant kan de toetsing ook inhoudelijk terughoudend zijn. Dit kan zowel met
de functie van het kort geding, als - algemener - met het discretionaire
karakter van de te toetsen bevoegdheidsuitoefening te maken hebben.

Het nadeel van de hantering van een grondrecht in een kort-gedingproce-
dure is dat in de hoofdzaak de rechter tot een andere benadering van het
grondrecht kan komen, dat wil zeggen hetzij de bepaling anders interpre-
teert, hetzij een andere wijze van toetsing gebruikt. De snelheid van de
kort-gedingprocedure kan hier debet aan zijn. Een niet-consistente
benadering van een en hetzelfde grondrecht binnen een tak van administratie-
ve rechtspraak kan afbreuk doen aan de rechtszekerheid met betrekking
tot de rechtswerking van dat grondrecht.

Tevens is de hantering van grondrechten in spoedprocedures van belang
in verband met de ontwikkeling van dit type geding tot een zelfstandige
voorziening, in'navolging van het civiele kort geding. 94 Hoewel momenteel
nog in a1legevallen het verzoeken van een voorlopige maatregel gekoppeld
is aan het aanhangig maken van een bodemprocedure - voor werkelijke
verzelfstandiging is een vrij ingrijpende wettelijke aanpassing nodig - kunnen
uitspraken in 'administratief kort geding' toch een het geschil definitief
beslissende functie hebben als na deze uitspraak de bodemprocedure niet
wordt voortgezet, omdat de partijen zich neerleggen bij oordeel." Dit
hangt af van de verwachting omtrent de einduitspraak in de hoofdzaak op
grond van de bewoordingen van het voorlopige oordeel van de voorzitter.
Naarmate het oordeel van de voorzitter van een administratief gerecht over
de rechtmatigheidsaspecten van een zaak stelliger is, zal hier door de klager
in zijn beoordeling van het nut de procedure voort te zetten een grotere
waarde aan kunnen worden gehecht.

94 H. Bolt, a.w., p. 157-175.
95 Ook in het komende bestuursprocesrecht zaJ naar verwachting het connexiteitsvereiste nog

gehandhaafd blijven.
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5 Toetsing aan grondrechten door de burgerlijke en de strafrech-
ter

Aangezien dit onderzoek naar uitingsrechten in de administratieve
rechtspraak mede zo nodig een vergelijking van administratiefrechtelijke
jurisprudentie met jurisprudentie van de gewone rechter behelst, is het
noodzakelijk om ook enige aandacht te besteden aan het procesrechtelijke
kader van de bescherming van uitingsrechten door de burgerlijke rechter
en de strafrechter." Het gaat er in deze paragraaf aIleen om de voor dit
onderzoek belangrijkste verschilpunten met de administratieve rechters
summier aan te geven. Deze liggen op het gebied van de procespartijen,
de toetsbare handelingen, de toetsing, het gevolg van de toetsing en de
positie van het kort geding voor de toetsing aan grondrechten. Voorbij wordt
gegaan aan de vraag hoe de afgrenzing van de bevoegdheden van de diverse
rechters theoretisch is in te kleden. De invoering van het NEW op 1januari
1992 doet niet af aan het belang van de regeling in het BW van 1838 gezien
het feit dat de voor dit onderzoek relevante jurisprudentie op het oude
wetboek is gebaseerd.

5.1 Toegang tot de toetsing

De toegang van de burger tot de fase van een geding waarin de rechter
aan grondrechten toetst wordt hier net als in § 2 aan de hand van enige
voor dit onderzoek relevante aspecten beschreven, te weten enerzijds de
toetsbare overheidshandelingen en anderzijds de beroepsgerechtigden en
hun belang bij de toetsing.

De burgerlijke rechter heeft een aanvullende taak op het gebied van
de rechtsbescherming tegen overheidshandelen, en kan dus via het
privaatrecht met de handhaving van grondrechten te maken krijgen." In
het civiele proces kan iemand wegens beweerde schending van een grond-
recht, welke schending een onrechtmatige daad (art. 1401 BW oud; art.
6: 162 BW) zou opleveren, een proces aanspannen. Volgens vaste
jurisprudentie op art. 2 RO verkrijgt een burger toegang tot de burgerlijke
rechter, in de zin dat deze rechter bevoegd is van het geschil kennis te
nemen, door te stellen dat zijn burgerlijk recht is geschonden. In het civiele

96 Een vergelijking van burgerlijk en bestuursprocesrecht komt aan de orde in de preadviezen
voor de NN van 1991 over hannonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak:,
van A.F.M. Brenninkmeijer, P.C.E. van Wijmen en I.H. Blaauw.

97 Vgl. I.A.M. van Angeren, De aanvullende functie van de gewone rechtspraak ten opzichte
van andere rechtsgangen, RMThemis 1991, p. 3-23.
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geding gaat het vervolgens om de vraag naar de rechtmatigheid van een
bepaald handelen of nalaten in de privaatrechtelijke verhouding tussen
burgers of groepen van burgers, waarbij ook de overheid als partij betrokken
kan zijn. Ret beroep op een grondrecht is voor dit onderzoek vooral van
belang als het gaat om de vraag of er sprake is van een onrechtmatige
overheidsdaad van een openbaar lichaam. Er is dan sprake van verticale
werking van een grondrecht. De toegang tot de toetsing heeft bij de
burgerlijke rechter als het gaat om de onrechtmatige overheidsdaad in
vergelijking tot de diverse administratieve rechters een aantal kenmerken
die van de administratieve rechtspraak afwijken.

In de burgerlijke rechtspraak staat voorop het handhaven van subjectieve
rechten en subjectieve rechtsbelangen van partijen jegens elkaar, en niet
het toezicht door de rechter op de handhaving van het recht door een
bestuursorgaan. Om ontvankelijk te zijn moet men zijn geraakt in een door
art. 1401 BW beschermd belang. Ret belang als toegangsvereiste tot de
burgerlijke rechter, afgezien van het in geding zijn van een subjectief recht
of een ander subjectief rechtsbelang, vormt geen belangrijke beperking van
deze toegang." Een beroep op een in de Grondwet of een verdrag
neergelegd grondrecht geeft een rechtens relevant belang bij een actie uit
onrechtmatige daad tegen een overheidsorgaan.

In tegenstelling tot de adrninistratieve rechter heeft de burgerlijke rechter
niet te maken met het onderscheid tussen appellabele en niet-appellabele
overheidshandelingen. Ret gehele scala van overheidshandelingen kan op
instigatie van een burger onderwerp van het rechtmatigheidsonderzoek zijn,
dus ook wetgeving. WeI moet worden onderscheiden tussen de exceptieve
toetsing van regelgeving, en de directe actie tegen regelgeving." Een
belangrijk verschil is dat de beoordeling van een regeling door de burgerlijke
rechter niet afhankelijk is van een wettelijke competentiebepaling op dezelfde
wijze als het geval is bij de vatbaarheid van een overheidshandeling voor
beroep op een bepaalde administratieve rechter. De verschillen tussen
burgerlijke rechter en administratieve rechter bij de toetsing van overheids-
handelingen hangen vooral samen met de mogelijkheden die de burgerlijke
rechter heeft om in de uitspraak een bepaald gevolg aan de toetsing te
verbinden.

De strafrechter krijgt te maken met een beroep op een grondrecht als
verweer van een verdachte tegen een hem vervolgende overheid. De toegang

98 A.F.M. Brenninkmeijer, a.w., p. 166; Bok 1991, p. 133-137.
99 Sinds HR 24 januari 1969, NJ 3167, m.nt. RD, ARB p. 194, nt. Steliinga wordt een aetie

uit onrechtrnatige daad tegen een daad van wetgeving erkend; zie Bok 1991, p. 126-132.
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tot de toetsing is hier daarom wezenlijk anders dan bij de administratieve
rechter. Het Openbaar Ministerie beheerst door het vervolgingsmonopolie
in beginsel de toegang tot de rechter. 100 De strafrechter moet beoordelen
of een verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft begaan, en of het
bewezen verklaarde feit een strafbaar feit oplevert. In het kader van deze
procedure kan ter verdediging van de rechtspositie van de verdachte een
grondrecht worden aangevoerd. Het gaat er dan om dat de bescherming
van een grondrecht meebrengt dat het begane feit niet strafbaar is, omdat
de strafbepaling onverbindend is. Het belang van de verdachte bij
bescherming van een grondrecht is echter in beginsel van geen betekenis
voor het verkrijgen van toegang tot de strafrechter. lOl WeI kan de
vermeende krenking van een grondrecht voor iemand reden zijn het op een
proefproces te laten aankomen. In tegenstelling tot de administratieve rechter
strekt de toetsing door de strafrechter zich noodzakelijkerwijs altijd uit tot
een algemene regel, te weten de regel die de strafbepaling bevat, en niet
enkel tot een concrete overheidshandeling. De vraag is of deze bepaling
in het algemeen in het licht van een grondrecht verbindend is. WeI is er
evenals bij de administratieve rechter alleen sprake van een toetsing van
regelingen bij wege van exceptie.

5.2 Toetsing aan grondrechten

De grondslag van de toetsing door de burgerlijke rechter in het geval van
de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad is in de onderzochte
jurisprudentie gelegen in de bewoordingen van art. 1401 BW. De
aangevochten overheidshandeling moest een onrechtmatige daad in de zin
van dit artikel opleveren. De toetsing door de strafrechter vindt plaats in
het kader van de vraag of een begaan feit niet strafbaar is als gevolg van
de onverbindendheid van de strafbepaling. De diverse elementen van de
onrechtmatige daad kunnen in dit onderzoek buiten beschouwing blijven.
Dit geldt ook voor de context van het strafproces.

De problematiek van de abstracte en concrete toetsing, benevens die
van de mate van terughoudendheid in de toetsing, spelen ook in de
burgerlijke rechtspraak en in de strafrechtspraak een rol, en behoeven
behoudens een enkele uitzondering geen aparte bespreking. In het kader
van de beschouwing over abstracte en concrete toetsing (§ 3.3) kwam al
aan de orde dat de strafrechter uit hoofde van het legaliteitsbeginsel wellicht

100 Vg\. echter art. 12 Sv.
101 A.P.M. Brenninkmeijer, a.w., p. 169.
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genoopt is abstract te toetsen. Art. I Sr. geeft aan dat geen feit strafbaar
is dan uit hoofde van een wettelijke strafbepaling. Hieruit voIgt dat de
strafrechter een oordeel moet vellen over de vraag of een verordening van
een decentraal overheidsorgaan een dergelijke wettelijke strafbepaling is. 102

Hiervoor moet de verordening op zich en niet de toepassing ervan getoetst
worden. Ret is in strijd met het legaliteitsbeginsel als een strafbepaling in
het ene geval weI en in het andere niet een strafbaar feit oplevert,
afhankelijk van de uitkomst van een concrete toetsing.'?' Dit betekent
niet dat de strafrechter niet soms in concreto toetst aan onder meer
grondrechten.'?'

De strafrechter, in de gestalte van de strafkamer van de Hoge Raad,
was aanvankelijk zeer terughoudend in de wijze van toetsing aan -
intemationale- grondrechten. A1s 'afschrikwekkend' voorbeeld wordt hierbij
altijd het arrest van de Hoge Raad inzake het processieverbod Geertrui-
denberg aangehaald.'?' Aan de orde was de vraag naar de verenigbaarheid
van in casu art. 184, tweede lid, Grondwet 1956 met art. 9 EVRM. Een
rechter kan die vraag alleen dan ontkennend beantwoorden 'indien het ten
enenmale ondenkbaar zou moeten worden geacht dat een wetgever, gesteld
voor de noodzaak met het oog op de bescherming van de openbare orde
te dien aanzien een regeling te treffen, daartoe een zodanige regeling in
redelijkheid zou kunnen treffen of handhaven'. Deze wijze van toetsing
is door de Hoge Raad verlaten, en kan, in verband met het feit dat het een
grondwettelijke bepaling betrof, wellicht gedeeltelijk a1s een incident worden
beschouwd.

Een belangrijk verschil tussen de administratieve rechters enerzijds en
de burgerlijke rechter en de strafrechter anderzijds is dat bij de laatste twee
het instituut van de cassatierechtspraak, als wijze van geschillenbeslechting
door het hoogste gerecht, bestaat. Ret is de vraag of en in hoeverre de wijze
van reeht doen in cassatie van invloed is op de wijze van toetsing. De
beoordeling door een reehter van een gesehil in eassatie beperkt zieh tot
rechtsvragen. Art. 99 Wet r.o., voor zover relevant in verb and met de

102 Over deze materie handelt: R.E. de Winter, Toetsing van gemeentelijke verordeningen door
de strafkamer van de Hoge Raad, preadvies VAR 1987.

103 F .H. van der Burg, a. w., p. 20; idem, noot bij HR 18 november 1981, AB 1982, 231; zie
ook Bok 1991, p. 62-63, De Lange 1991, p. 42-43,80.

104 HR 7 februari 1984, NJ 1984, 740, nt. ALM; HR 14 februari 1984, AB 1984, 289, nt.
FHvdB; HR 27 oktober 1981, NJ 1982, 103, nt. ThWvV. Bok brengt de concrete toetsing
in deze gevalJen in verband met het feit dat het om gelede strafbepalingen gaat, hij acht
zelf algehele onverbindendheid meer op zijn plaats; Bok 1991, p. 63-69.

105 HR 19 januari 1962, NJ 1962, 107 (Geertruidenberg ll)
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grondreehtenbeseherming, geeft aan dat de Hoge Raad uitspraken van lagere
gereehten behoort te vernietigen op grond van sehending van het recht met
uitzondering van het reeht van vreemde staten. Het gaat om de interpretatie
van reehtsregels in het lieht van door lagere reehters vastgestelde feiten,
waarbij de afgrenzing ten opziehte van een onderzoek naar de feiten niet
zuiver is te maken. Het is op zich niet ondenkbaar dat een reehter die in
eassatie moet oordelen mede om die reden afstandelijker te werk gaat en
zieh daarbij concentreert op de onderlinge verenigbaarheid van reehtsnormen
waarbij van de feiten van de easus geabstraheerd wordt, aangezien de
reehtens relevante feiten voor deze reehter een gegeven zijn. Een reehter
als de ArRvS daarentegen, die als feitenreehter optreedt, zou om deze reden
de omstandigheden van het geval meer bepalend kunnen laten zijn voor
de wijze van toetsing, in samenhang met het feit dat deze reehter beschikkin-
gen, dus de toepassing van een wet in een eonereet geval, op hun
vernietigbaarheid onderzoekt.

5.3 Gevo/gen van de toetsing

De gevolgen die door de burgerlijke reehter aan toetsing in het kader van
een onreehtmatige-daadaetie verbonden kunnen worden zijn gevarieerder
en genuaneeerder dan in de administratieve reehtspraak mogelijk is. Zoals
vermeld is in de administratieve reehtspraak de vernietiging van de
aangevallen overheidshandeling het belangrijkste in het dictum aan de
toetsing te geven mogelijke gevolg. Op het gebied van de sehadevergoeding
zijn de mogelijkheden voor de burger bij de administratieve reehter veel
beperkter, met uitzondering van de ambtenarenrechter. De burgerlijke
reehter kan eehter in beginsel elke vordering toewijzen zolang deze maar
op het materiele recht is terug te voeren. Dit is ook zo als rechts- en
feitelijke handelingen van overheidsorganen onderwerp van gesehil zijn. 106

Naar gangbaar onderscheid kunnen de gevolgen eonstitutief, eondemnatoir
en declaratoir van aard zijn. Wat de toetsing van regelgeving betreft moet
onderseheiden worden tussen regelgeving die onverbindend is na toetsing
bij wege van exeeptie, en regelgeving die zelf een onreehtmatige daad
oplevert in het kader van een direete aetie. De mogelijke en onmogelijke
uitspraken ten aanzien van wetgeving vormen een hoofdstuk apart. De
afgrenzing van de bevoegdheden van de reehter ten opziehte van wetgevende
organen -vooral betreffende de toelaatbaarheid van de verbods- en de
gebodsaetie- is omstreden. Het raakt de grondslagen van de rechtsstaat,

106 Vgl. diverse uitspraken van de HR genoemd in P. Banda, a.w., p. 126, noot 131.
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waarbij het gaat om de omvang van de rechtsvormende taak van de
rechter.''"

De burgerlijke rechter die een aigemene regel strijdig acht met een
grondrecht constateert de onverbindendheid van deze handeling. Dit gevolg
is voor alle handelingen die het betreft beperkt tot het voorliggende geschil.
Alleen de partijen worden erdoor gebonden.I'" Voor soortgelijke gevallen
kan de onverbindendverklaring echter wel een zekere precedentwerking
hebben. De constitutieve werking van de vemietiging van een overheidshan-
deling ontbreekt bij de gevolgen die de burgerlijke rechter aan een negatief
uitgevallen toetsing van overheidshandelingen kan verbinden. In het kader
van de onrechtmatige daad betekent de strijdigheid met een grondrecht dat
een overheidshandeling onrechtmatig is. Vervolgens is het dan de vraag
of ook aan de andere vereisten is voldaan, zoals het vereiste van schuld
en de aanwezigheid van schade, en derhalve de vasts telling van de
betreffende overheidshandeling een onrechtmatige daad oplevert.'?'

De onrechtmatigheid van een overheidshandeling - hetzij een onverbin-
dende regeling hetzij een onrechtmatige concrete overheidshandeling - kan
via verschillende rechterlijke uitspraken verder gevolg krijgen. Op grond
van art. 67 Rv. werkt de uitspraak alleen tussen partijen. De dicta zijn als
voIgt te rubriceren: schadevergoeding, een verbod, een gebod en een
declaratoir.!" In het kader van deze studie is het niet nodig hier op in
te gaan.

De strafrechter is gezien zijn taak: veel beperkter in de mogelijkheden
om gevolg te geven aan een toetsing aan grondrechten. Het gevoig van
de toetsing is steeds gericht op de stratbaarheid van het ten Iaste geIegde
feit. Is de stratbepaling verbindend dan kan, afhankelijk van de andere
relevante factoren, strafoplegging volgen. In het geval dat de bepaling
onverbindend is wegens onverenigbaarheid met een grondrecht moet de
verdachte worden ontslagen van rechtsvervolging. Er is dan geen sprake
van een stratbaar feit. Ook hier werkt de onverbindendheid van een
algemene regel alleen in het voorliggende geval, maar kan hij precedent-
waarde hebben voor soortgelijke gevallen, op de wijze zoals beschreven
in § 3.4.

107 Over dit onderwerp wordt veel geschreven, vgl. by. De plaats van de Hoge Raad in het
huidige staatsbestel, Zwolle 1988; W.J. Witteveen, Evenwicht van machten, Zwolle 1991.

108 Bok 1991, p. 114-124.
109 Vgl. Bok 1991, p. 163-167.
110 Ontleend aan Bok 1991, p. 168-178, die ingaat op de betekenis van de diverse varianten

voor onrechtmatige algemene regels; zie ook Van Male 1988, p. 216-221.
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5.4 Toetsing in spoedprocedures

De bevoegdheid van de burgerlijke rechter als 'restrechter' voor de
rechtsbescherming tegen de overheid betekent tevens eenzelfde positie voor
de rechter in kort geding ten opzichte van de administratieve rechters. Het
komt erop neer dat bij het ontbreken van een toereikende voorlopige
spoedvoorziening in het kader van de administratieve rechtspraak bevoegd-
heid toekomt aan de president van de rechtbank oordelend in kort
geding. III Er zijn enige voor deze studie relevante verschillen aanwijsbaar
tussen toetsing in civieI kort geding en toetsing in administratieve
spoedvoorzieningen.

Het civiele kort geding heeft een zelfstandige functie ten opzichte van
de bodemprocedure. Dit ondanks de weI aanwezige band met het bodemge-
schil: een kort-gedingprocedure kan alleen gevoerd worden als een
bodemprocedure hangende of mogelijk is. In dit laatste vereiste schuilt de
zelfstandigheid. In de praktijk blijkt dat een uitspraak in kort geding vaak
niet meer gevolgd wordt door een bodemprocedure. Het oordeel van de
president is eindoordeeI behoudens de mogelijkheid van hoger beroep en
cassatie in kort geding.

De president moet beoordelen of het belang van de verzoekende partij
voldoende spoedeisend is om een onmiddellijke voorziening door de
president te vereisen (art. 289 Rv.). Uit dit artikel is af te leiden dat een
belangenafweging moet plaatsvinden. De ontwikkeling van de kort-
gedingrechtspraak heeft opgeleverd dat de president de rechtsaspecten van
de zaak in zijn oordeelsvorming dient te betrekken, en niet is beperkt tot
het louter geven van ordemaatregelen. Over de wijze waarop dit behoort
te geschieden kan uiteenlopend worden gedacht. 112 In ieder geval is het
oordeel steeds een voorlopig oordeel, omdat de wet dit bepaalt.

De mogelijke uitspraken van de kort-gedingrechter zijn, evenals bij de
bodemrechter het geval is, te verdelen in condemnatoire, constitutieve en
decIaratoire uitspraken. Hierbij moeten verschillende kanttekeningen worden
gemaakt samenhangend met de vraag in hoeverre de president in kort geding
een oordeel mag geven over de rechtsaspecten van de verhouding tussen
partijen. De heersende leer komt volgens Bolt tot de volgende beoordeling
van de diverse uitspraken. 113 Condemnatoire uitspraken, welke een gebod

111 W. Schenk, I.H. Blaauw, M.E.Th. de Bruijn-Luikinga, Het kart geding, Deventer 1984,
p. 61-62.

112 H. Bolt, a.w., p. 46-51; Schenk, Blaauw, De Bruijn-Luikinga, a.w., p. 105-109.
113 H. Bolt, a.w., p. 51-53.
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of verbod inhouden, zijn toelaatbaar. Constitutieve vonnissen (welke een
rechtstoestand scheppen of teniet doen) aileen op uitdrukkelijke wettelijke
grondslag, en declaratoire (waarbij een rechtens bindende vaststelling wordt
gedaan over een subjectief recht of een rechtstoestand) helemaal niet. Een
verklaring voor recht (declaratoir) kan daarom niet het karakter van een
voorziening bij voorraad hebben. Ook de jurisprudentie laat deze vorm
niet toe.!" De voorziening van de 'buitenwerkingstelling' is alleen
mogelijk als het onrechtmatig beoordeelde wettelijke voorschrift 'onmisken-
baar onverbindend' is. 115

De genoemde rubricering van de uitspraken naar gelang hun toelaatbaar-
heid in kort geding is problematisch, ook uit het oogpunt van de grondrech-
tenbescherming. Het is onvermijdelijk dat een president in kort geding elke
uitspraak moet doen berusten op een voorlopig oordeel over datgene wat
in casu rechtens is, ook bij condemnatoire uitspraken. De toetsing aan
grondrechten maakt dit duidelijk. Met de verklaring dat een wettelijke
bepaling, zij het op grond van een voorlopig oordeel, onverbindend moet
worden geacht wegens onverenigbaarheid met een grondrecht wordt weI
degelijk een declaratoir gegeven, welk oordeel door moet kunnen werken
in het dictum. Daarom moet het in beginsel mogelijk zijn om uitspraken
van alle genoemde typen te doen, gegeven de voor het kort geding
kenmerkende voorlopigheid van de uitspraak. Het hangt verder van de
omstandigheden van het geval af welke terughoudendheid de president moet
laten doorklinken in de te geven beslissing.

6 Afrond[ng

In deze paragraafvolgt een samenvatting van de conclusies met betrekking
tot enige voor dit onderzoek relevante aspecten van de toetsing door
administratieve rechters aan grondrechten. Uitgangspunt is de huidige
diversiteit in procesrechtelijke regelingen. Het is de bedoeling dat in de
toekomst een uniform bestuursprocesrecht zal gelden.

Ten behoeve van de jurisprudentieanalyse is kort aangegeven hoe in
het huidige administratieve procesrecht de appellabiliteit van overheidshande-
lingen en het beroepsrecht van personen die over de schending van een
grondrecht willen k1agen, is geregeld. De toegang tot de toetsing levert
als beeld op dat er in grote lijnen op dit punt overeenstemming bestaat tussen

114 Bok 1991, p. 178.
115 Vgl. Van Male 1988, p. 216.
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de administratieve rechters. Algemeen verbindende voorschriften zijn van
direct beroep op een administratieve rechter uitgesloten. Dit staat op
gespannen voet met de 'rechtsstaat'. Exceptieve toetsing van wettelijke
voorschriften is niet gelijkwaardig aan directe toetsing. De forrnulering
van het beroepsrecht komt in de kern overeen. Het moet gaan om personen
die een persoonlijk, eigen, rechtstreeks en objectief bepaalbaar 'belang'
hebben bij het beroep. De objectieve bepaalbaarheid kan in het geval van
grondrechten problernatisch zijn. Het beroep door derden, waaronder
collectiviteiten, kan voor een effectieve grondrechtenbescherming belangrijk
zijn, maar is niet in alle rechtsgangen in dezelfde mate mogelijk.

De begrenzing van de toetsing als het gaat om de door de administratieve
rechter te hanteren gronden is wat de rechtstreeks toepasselijke grondrechten
betreft niet problematisch. Toetsing aan uitingsrechten is toetsing aan
algemeen verbindende voorschriften. Het belangrijkste obstakel is art. 120
Grondwet wat de toetsing van formele wetten aan de Grondwet betreft,
terwijl art. II Wet AB de rechter verbiedt om politieke waardeoordelen
uit te spreken.

Grondrechten nernen als fundamentele normen die voor het gehele
overheidsoptreden richtinggevend zijn, een bijzondere plaats in onder de
algemeen verbindende voorschriften. Hiermee moet in de toetsing rekening
gehouden worden. Uitingsrechten hebben direct betrekking op de bescher-
ming van een vrije sfeer van handelen voor burgers, en berusten op regels
die een min of meer beginselmatig karakter hebben; het zijn vage normen.
Dit geeft aan de 'toepassing' van grondrechten een vrij sterk aspect van
belangenafweging. Tevens dienen in rechte afdwingbare grondrechten als
'toepasselijke' algemeen verbindende voorschriften in de toetsing betrokken
te worden zodra het toepassingsgebied van een grondrecht zich tot een casus
uitstrekt, ook ambtshalve.

Voor de fase van de rechterlijke toetsing aan grondrechten zijn in deze
studie de begrippen concrete toetsing, abstracte toetsing en terughoudende
of marginale toetsing kernbegrippen om de wijze van bescherming van
uitingsrechten uit te drukken. Onderscheiden moet worden tussen de vraag
in welke mate de omstandigheden van het geval een rol spelen in de toetsing
(abstracte of concrete toetsing) enerzijds, en de vraag of de rechter in de
toetsing via de gehanteerde maatstaf terughoudendheid betracht, anderzijds.
Het gaat uiteindelijk om de mate van bescherming die aan grondrechten
wordt geboden. De vraag naar abstracte of concrete toetsing kan daarvoor
een factor van betekenis zijn, maar is niet doorslaggevend. Het verschil
tussen abstracte en concrete toetsing is gradueel, het betreft een verschil
in reikwijdte van de toetsing. Ook concrete toetsing heeft betekenis voor
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een categorie van gevallen, hoe klein ook. Dat het gaat om een schaal van
meer abstracte naar meer concrete toetsing wordt onderstreept door de in
de jurisprudentie aanvaarde mogelijkheid van toetsing van in het kader van
een discretionaire bevoegdheid gevoerd beleid aan grondrechten. Het
positieve recht, waaronder art. 94 Gw, schrijft niet een bepaalde wijze van
toetsing voor, behoudens wellicht abstracte toetsing voor de strafrechter
op grond van het legaliteitsbeginsel. Voor een goed begrip van de
toetsingswijze is verder relevant in hoeverre het toepassingsgebied van een
uitingsrecht volgens objectieve maatstaven kenbaar is, wat samenhangt met
de ontwikkeling van de jurisprudentie, en de mate van bestuurlijke
beoordelingsvri jheid.

Het gevolg van de toetsing loopt uiteen naar gelang het gaat om
appellabele of niet-appellabele overheidshandelingen. Ten aanzien van de
eerste categorie is de vernietiging het voornaamste gevolg, met daarnaast
in enkele gevaIlen de mogelijkheid van schadevergoeding. De tweede
categorie (globaal genomen de materiele wetgeving) kan aIleen aan de orde
komen in samenhang met een overheidshandeling uit de eerste categorie.
Hierbij is het primaire gevolg een oordeel van onverbindendheid ten aanzien
van een regel. Deze onverbindendheid is te onderscheiden in enerzijds het
buiten toepassing laten in het voorliggende geval - de beperkte onverbin-
dendheid - en anderzijds de onverbindendheid van een bepaling in het
algemeen. In aIle gevallen is het directe gevolg dat alleen ten aanzien van
het betrokken geschil een algemene regel buiten toepassing blijft. De
mogelijke precedentwerking van een onverbindendverklaring hangt af van
de vergelijkbaarheid van gevaIlen. Dit is ook zo in het geval dat de rechter
zich in de bewoordingen heeft beperkt tot het voorliggende geschil.

Terughoudende toetsing aan grondrechten staat op gespannen voet met
het fundamentele karakter van grondrechten; de het bestuur toekomende
beoordelingsvrijheid dient te worden verdisconteerd in een belangenafweging
via de beperkingsclausules. De terughoudende toetsing aan grondrechten
wordt onderscheiden in drie categorieen, De abstracte of concrete toetsing
kan gezien de toetsingsmaatstaf - waarbij de noodzakelijkheidstoets ('nodig
kan zijn') een belangrijke rol speelt- of gezien de mate van beoordelingsvrij-
heid meer of minder indringend zijn (1). Via beginselen van behoorlijk
bestuur kan de rechter een afstandelijke toets aanleggen: marginale toetsing
aan het 'willekeurverbod' of toepassing van het beginsel van een draagkrach-
tige motivering (2). Tot slot is de wijze van toetsing in een kort-gedingpro-
cedure te onderscheiden (3).

Achter de toetsing aan grondrechten in spoedprocedures gaat een
dilemma schuil. Aan de ene kant de juridische plaatsbepaling van een

171



Hoofdstuk 5

grondreeht, waarvoor de hoofdproeedure in beginsel meer geeigend lijkt
te zijn, en aan de andere kant de voorlopige belangenafweging die eigen
is aan het 'kort geding', waarin de beseherming van een grondreeht een
spoedeisend belang kan vormen. Een onderzoek van de jurisprudentie zal
meer lieht werpen op de benaderingswijze die in de administratieve
reehtspraak: wordt gevolgd.

De administratieve reehters en de burgerlijke reehter en de strafreehter
hebben elk hun speeifieke taak op het gebied van de gesehillenbesleehting.
In dit hoofdstuk worden enige summiere opmerkingen gemaakt over de
burgerlijke en de strafreehter ten behoeve van de vergelijking die, zonodig,
wordt gemaakt voor een goed begrip van de uitingsreehtenbeseherming
door administratieve reehters. Wat de toegang tot de toetsing betreft zijn
de mogelijkheden voor de burger om in het kader van de aetie uit
onreehtmatige daad genoegdoening voor een grondreehtssehending te vragen,
groter bij de burgerlijke reehter dan in de administratieve reehtspraak. Dit
betreft de direete aetie tegen wetgeving, die in de administratieve recht-
spraak niet-appellabel is. Het beroep van een burger op een grondreeht
in een strafproees moet volledig in het kader van de vragen rond de
strafbaarheid van een feit worden gezien. Het strafproees geeft behoudens
de klaeht over niet-vervolging geen toegang tot de reehter. In de toetsing
aan grondreehten spelen in beginsel dezelfde problemen als bij adrninistratie-
ve reehters. De toetsing van regelgeving door de burgerlijke reehter staat
in een andere context door de ruimere toegang tot deze reehter in het geval
van regelgeving. Het legaliteitsbeginsel pleit in geval van de strafreehter
voor abstraete toetsing. Het feit dat er in de burgerlijke en de strafrecht-
spraak door de Hoge Raad in eassatie reeht wordt gesproken kan van
betekenis zijn voor de wijze van beseherming van grondreehten door dit
reehtseollege, namelijk door een afstandelijker benadering van de
omstandigheden van het geval. Het mogelijke gevolg van de toetsing is
bij de burgerlijke reehter veel gevarieerder dan bij administratieve reehters,
terwijl bij de strafreehter dit gevolg betrekking heeft op het al dan niet
ontslaan van reehtsvervolging wegens niet-strafbaarheid van het bewezen
feit. De civiele spoedprocedure -het kort geding- wijkt af van verwante
administratiefreehtelijke voorzieningen door het zelfstandig karakter van
dit geding ten opziehte van het bodemgesehil, en de mogelijkheden die de
reehter in kort geding heeft om in het dictum aan het resultaat van de
toetsing gevolg te geven.
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Administratieve rechters en de uitingsvrijheid

1 InIeiding

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het
onderzoek naar de beseherming van de vrijheid van meningsuiting
(doorgaans aangeduid als uitingsvrijheid) in de administratieve reehtspraak.
Met de vrijheid van meningsuiting wordt gedoeld op art. 7 Gw, art. 10
EVRM en art. 19 IVBP. De vraagstelling beheist een onderzoek naar de
bijdrage van de Nederlandse administratieve reehters aan de ontwikkeling
van dit grondreeht. Hiervoor wordt onderzoeht of de beseherming van een
indringende dan weI terughoudende opstelling van de reehter getuigt, waarbij
een onderseheid wordt gemaakt tussen de extensieve of restrietieve
interpretatie van de uitingsvrijheid en de meer of minder terughoudende
wijze van toetsing aan een, gelet op de (kennelijke) interpretatie, in een
easus toepasselijk grondreeht.

Ter vergelijking worden overeenkomsten en versehillen gesehetst met
daarvoor relevante jurisprudentie van de gewone reehter. Dit betekent dat
grote delen van deze jurisprudentie buiten zieht blijven, zoals de jurispruden-
tie over onreehtmatige perspublikaties. Het gaat voornamelijk om zaken
waarin hetzelfde reehtsgebied betrokken is als in bestuursreehtelijke
gesehillen, en waarin overheidshandelen aan toetsing wordt onderworpen.

Alleen de ambtenarenreehter en de Afdeling reehtspraak Raad van State
hebben blijkens de onderzoehte jurisprudentie een substantiele bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van het grondreeht op vrije meningsuiting,
Van de Afdeling gesehillen van bestuur Raad van State zijn tot op heden
sleehts enkele uitspraken bekend. Het grootste deel van de gevonden
uitspraken is afkomstig van de Arob-rechter. Dit betekent niet dat de
uitingsvrijheid geen betekenis zou kunnen hebben voor de overige
administratieve reehters. Een diepgaand onderzoek naar (mogelijke)
raakvlakken tussen de uitingsvrijheid en de door diverse reehters bestreken
overheidshandelingen, voor zover deze niet blijken uit explieiete overwegin-
gen met betrekking tot dit grondreeht, zou te ver voeren in het kader van
dit onderzoek.
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Op het gebied van het mediarecht hebben twee administratieve rechters
een taak: de ArRvS en het CBb. De rechtsbescherming door de ArRvS
in dezen komt uitgebreid aan de orde in § 3.3. Het CBb is belast met de
rechtsbescherming in geschillen op grond van de Wet op de telecommunica-
tievoorzieningen (Stb. 520). I Hierdoor heeft ook deze rechter een mogelijk
raakvlak met de uitingsvrijheid. De ontvangstvrijheid zoals die uitdrukkelijk
is neergelegd in art. 10 EVRM en art. 19 IVBP zou in geding kunnen zijn,
aangezien deze wet ziet op de regulering van individuele en collectieve
ontvangstinrichtingen."

Denkbaar is dat de sociale-verzekeringsrechter te maken krijgt met de
vraag of aan in verband met gedane uitlatingen ontslagen werknemers een
uitkering moet worden verIeend. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak
over het recht op een WWV -uitkering wegens ontslag in verband met het
uitdragen van bedenkelijke politieke standpunten. 3

De jurisprudentie is gerubriceerd aan de hand van het soort bestuursrechte-
lijk geschil. Deze geschillen worden onderscheiden op grond van de
gedragingen waarop de in geding zijnde overheidshandelingen betrekking
hebben. Het is niet altijd mogelijk gebleken dit op een waterdichte wijze
te doen. Het gemeentelijk antenneverbod is bijvoorbeeld ook van be lang
voor de betekenis van de uitingsvrijheid voor de omroepwetgeving. De
volgorde die bij de rubricering van de uitspraken per rechter is aangehouden,
is betrekkelijk willekeurig. De rechters zijn daarentegen in volgorde van
ancienniteit behandeld.

In § 2 komt de jurisprudentie van de ambtenarenrechter aan de orde.
Deze heeft achtereenvolgens betrekking op disciplinaire bestraffing en
ongeschiktheidsontslag (§ 2.1), de 'beoordeling' van een officier (§ 2.2),
een 'plakverbod' (§ 2.3), een spreekverbod (§ 2.4) en het verbod op een
nevenbetrekking (§ 2.5). Onder sommige rubrieken valt maar een enkele
zaak.

§ 3 gaat over de jurisprudentie van de Arob-rechter. Achtereenvolgens
worden behandeld het plakverbod (§ 3.1), het antenneverbod (§ 3.2), de
omroepwetgeving (§ 3.3), het collecteverbod (§ 3.4), het geluidhinderverbod
(§ 3.5), regels betreffende de openbare zedelijkheid (§ 3.6), het standplaats-
verbod (§ 3.7) en een rubriek diversen (§ 3.8).

1 Zie § 3.3.2.
2 Vgl. De Meij 1989, p. 174-175.
3 RvB 's-Gravenhage 16 maart 1978, NICM-Bulletin 1979, p. 52-63. Het ging om de vraag

of de werkloosheid 'niet onvrijwillig' is. I.A. Peters bekritiseert in zijn noot het ontbreken
van aandacht voor de grondrechtelijke aspecten.
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In §4, betreffende de TwK-rechter, gaat het alleen om enige geschillen
op grond van de Hinderwet (§ 4.1).

Conclusies zijn voor de Arob-rechter -gezien de diversiteit en de omvang
van sommige onderdelen- per subparagraaf geformuleerd, en met betrekking
tot de ambtenarenrechter voor de paragraaf in zijn geheel. Algehele
conclusies worden in hoofdstuk 10 opgenomen.

2 Centrale Raad van Beroep en Ambtenarengerechten in
ambtenaren- en pensioenzaken

Hoewel de ambtenarenrechter een voor een administratieve rechter lange
geschiedenis heeft, betreffen de uitspraken over de uitingsvrijheid voor het
merendeel het afgelopen decennium. Van deze uitspraken hebben de meeste
betrekking op geschillen over de beeindiging van een dienstverband.
Aangezien er in de literatuur veel aandacht wordt besteed aan de grondrech-
tenbescherming voor ambtenaren, is over de meeste van de hier behandelde
zaken reeds vrij veel gepubliceerd. De historische ontwikkeling van de
gelding van grondrechten in ambtelijke verhoudingen is elders uitgebreid
beschreven, waardoor daar in deze paragraaf niet specifiek op behoeft te
worden ingegaan."

Vanuit de vraag welke bijdrage de ambtenarenrechter heeft geleverd
aan de betekenis van de uitingsvrijheid wordt in deze paragraaf de gevonden
jurisprudentie beschouwd. Onderzocht wordt in welke geschillen de uitings-
vrijheid aan de orde komt, hoe deze rechter de reikwijdte en de beperkings-
mogelijkheden van de uitingsvrijheid opvat (restrictief of extensief), en
tevens of meer of minder terughoudendheid wordt betracht in de wijze van
toetsing van overheidshandelingen aan dit grondrecht, waarbij in voorkomen-
de gevallen de samenhang met toetsing aan algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur wordt bezien. Soms is de toetsing aan geschreven en ongeschre-
ven recht zo verweven dat beide niet afzonderlijk worden behandeld. De
analyse geschiedt aan de hand van een onderverdeling naar betrokken
aspecten van de ambtelijke rechtspositie. Achtereenvolgens gaat het om
de disciplinaire strafoplegging en het ongeschiktheidsontslag (§ 2.1), de
beoordeling van het functioneren van een luchtmachtofficier (§ 2.2), een
'plakverbod' binnen een gerechtsgebouw (§ 2.3), een verbod tot bespreking

4 C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, preadvies VAR, Alphen aan den
Rijn 1979, p. 52-89 (hoofdlijnen) en zeer uitvoerig in de bijlage bij het preadvies; de
ontwikkelingen van na 1979 zijn verwerkt in Burkens 1989, p. 193-200.
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van een vacaturevervulling (§ 2.4) en een verbod op nevenbetrekkingen
(§ 2.5). Gezien het aantal uitspraken worden de conc1usies niet per
deelonderwerp, maar voor het geheel geformuleerd (§ 2.6).

2.1 Disciplinaire straf en ongeschikzheidsoraslag

In deze paragraaf worden twee in juridisch opzicht te onderscheiden
onderwerpen samengenomen, te weten het opleggen van een disciplinaire
straf en het verlenen van eervol ontslag vanwege ongeschiktheid. Niet alleen
lopen beide door elkaar in een der te behandelen zaken (TAR 1987, 166),
maar ook bestaat er een verwevenheid vanwege de keuze die het bevoegd
gezag in beginsel heeft tussen strafontslag en ontslag op andere gronden.

2.1.1 Regelgeving

Disciplinaire bestraffing van ambtenaren door het bevoegd gezag vindt plaats
na overtreding van een toepasselijke tuchtnorm. Het wettelijk geregelde
tuchtrecht, waaronder het ambtenarentuchtrecht, wordt gekenmerkt door
vaag geformuleerde, open tuchtnorrnen.' Hierdoor is het aan het bevoegd
gezag dat een tuchtsanctie oplegt overgelaten om, onder toezicht van de
ambtenarenrechter, deze norm te concretiseren door bepaalde gedragingen
en nalatigheden eronder te brengen. In het ambtenarenrecht worden
verschillende tuchtnormen aangetroffen als onderdeel van de rechtspositiere-
gelingen. Uit art. 125, eerste lid, aanhef en onder k, Ambtenarenwet 1929
(verder Aw) voIgt dat het vaststellen van disciplinaire straffen voor door
of vanwege het Rijk aangestelde ambtenaren gebeurt bij of krachtens
a. m.v .b .. Het tweede lid bevat een overeenkomstige regelingsopdracht aan
het bevoegd gezag van de lagere openbare lichamen.

Art. 80 Algemeen Rijksambtenarenreglment (ARAR) bepaalt dat
plichtsverzuim tot bestraffing kan leiden. Plichtsverzuim omvat het niet
nakomen van verplichtingen, het overtreden van voorschriften, alsmede
het 'doen of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke
omstandigheden behoort na te laten of te doen'. Hier is relevant dat een
overeenkomstige bepaling is opgenomen in art. 104 van het Ambtenarenre-
glement voor de gemeentepolitie 1958. Aan de orde komt ook art. II-CI

5 Zie M.J.C. Leijten, Tuchtrecht getoetst, Een onderzoek naar de betekenis van grondrechten
voor de wettelijke regeling van tuchtrecht en van de tuchtprocedure, diss. KUB, Amhem
1991, p. 31,330, 332-333.
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van het (vervallen) Reehtspositiebesluit WVO (nu het Reehtspositiebesluit
Onderwijspersoneel), dat een gelijke strekking heeft.

De diseiplinaire straffen kunnen in zwaarte uiteenlopen van een berisping
tot ontslag, en omvatten mede kortingen op het salaris en de inhouding van
vakantiedagen. De strafoplegging berust op een diseretionaire bevoegdheid.
Deze beoordelingsvrijheid kent twee elementen: het al dan niet opleggen
van straf, en een keuze uit de strafmogelijkheden." Op het stuk van
diseiplinaire strafoplegging is de reehter uitdrukkelijk bevoegd te toetsen
of er onevenredigheid bestaat tussen de gepleegde overtreding en de
strafmaat (art. 58, derde lid Aw).

Als gezegd komt in deze eategorie tevens het ontslag op andere gronden
dan als diseiplinaire straf aan de orde.? Het ontslag kan dan toeh als straf
in de zin van leedtoevoeging ervaren worden, en ook (mede) gebaseerd
zijn op gedrag dat tot bestraffing zou kunnen leiden. Het rnateriele
ontslagreeht is terug te vinden in de diverse ambtenarenreglementen. De
ontslaggronden hebben een limitatief karakter en zijn gebonden aan de in
de reglementen gegeven doelomsehrijving, maar er is binnen deze grenzen
weI sprake van keuze voor een bepaalde grond, en een diseretionaire ruimte
voor het al dan niet geven van ontslag. Bepaalde opvattingen, en gedragin-
gen gebaseerd op die opvattingen, kunnen leiden tot ontslag wegens
ongesehiktheid anders dan op grond van liehaams- of zielsgebreken. Zelfs
was het mogelijk om ontslag te geven wegens 'revolutionaire gezindheid'.
Het opnemen van deze ontslaggrond was een reaetie op de werkzaamheid
van extreme politieke stromingen in de jaren dertig. Voor ambtenaren
aangesteld met een proeftijd, of met een aanstelling in tijdelijke dienst is
de reehtspositie met minder waarborgen omgeven, onder meer ten aanzien
van de gronden voor de materieel met ontslag gelijk te stellen niet-
verlenging van de aanstelling.

2.1.2 Interpretatie

Olde Kalter heeft de historisehe ontwikkeling van de toepassing van
grondreehten in de verhouding overheid-ambtenaar verdeeld in vier
perioden. Op grond daarvan eoncludeert hij dat er sprake is van een
slingerbeweging, en niet van een gestage toename van de betekenis van

6 H. Troostwijk, De toetsingdoor de ambtenarenrechter van disciplinaire straffen, in: Recht
op scherp (Duk-bundel), 1984, p. 452.

7 Zie A.F.M. Brenninkmeijer,-Ambtenarenontslagrecht, Gst. 1988, p. ~29-435.
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grondrechten voor de ambtelijke rechtspositie. 8 Aangezien de ambtenaren-
rechtspraak pas van de jaren dertig dateert, is deze wisselvalligheid niet
in de jurisprudentie terug te vinden. Eerder is daar sprake van een opgaande
lijn. Ret ontslagvraagstuk illustreert dit.

Oudste onislagzaken
In de beginfase van de werkzaamheden van de ambtenarenrechters wordt

de uitingsvrijheid, conform de opvatting van de wetgever uit die tijd, niet
in de beoordeling betrokken. In 1935 wordt een railveger bij de Amsterdam-
se Gemeentetram eervol ontslagen op grond van revolutionaire gezindheid.
Deze gezindheid bleek onder andere uit contacten met communistische
'mantelorganisaties' , en medewerking aan publikaties voor een communis-
tisch blad. De CRvB gaat in de uitspraak van 17 oktober 1935 (ARB 1936,
p. 61) aileen in op het begrip 'revolutionaire gezindheid', en niet op art.
7 Grondwet. Op 6 april 1939 doet de CRvB een uitspraak (ARB 1939, p.
690) waarin expliciet wordt overwogen dat art. 7 Gw niet ziet op en niets
zegt over de verhouding van de overheid tot in haar dienst zijnde ambtena-
reno In casu werd door een hoofdambtenaar in dienst van de gemeente
Bergen op Zoom in een brochure propaganda gemaakt voor het gedachten-
goed van de NSB, wat de belediging van bevolkingsgroepen met zich bracht.
Dit doet hem ongeschikt zijn voor zijn betrekking en rechtvaardigt ontslag.
De vrijheid van meningsuiting geldt in deze uitleg dus ook niet voor
gedragingen buiten het werkverband, in de privesfeer, en zeker niet voor
een leidende functionaris.

Nog in 1950 - de omslag in het regeringsstandpunt ten aanzien van de
principiele geldingsvraag zou plaatsvinden in 19559

- wordt een voor de
uitingsvrijheid relevante casus behandeld zonder aan dit grondrecht te
refereren. Ret gaat om de uitspraak van de CRvB van 7 februari 1950 (ARB
1950, p. 568) naar aanIeiding van het ontslag van een hoofdambtenaar bij
een gemeenteIijk gasbedrijf. WeI wordt hier overwogen dat van een
ambtenaar geen slaafs volgen van de mening van superieuren mag worden
verwacht. De ambtenaar moet binnen het werkverband de gelegenheid
krijgen zijn inzichten met betrekking tot het werk uit te dragen, maar moet
uiteindelijk een beslissing van hogerhand onvoorwaardelijk en nauwgezet
nakomen.

8 C.J.G. OldeKalter, a.w., p. 52-89.
9 C.J.G. Olde Kalter, a.w., p. 66.
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Berisping hooJdinspecteur van politie
Het vraagstuk ambtenaar-grondrechten blijft bestaan nadat de opvatting
gemeengoed is geworden dat grondrechten zich in beginsel uitstrekken tot
de verhouding waarin ambtenaren tot de overheid staan. De vraag blijft
dan namelijk nog welke beperkingen mogelijk moeten zijn uit hoofde van
de bijzondere rechtsverhouding. Belangwekkend voor de latere houding
van de rechter in dezen is de uitspraak van de CRvB van 21 september
1979 (AB 1980,90) in de zaak-Kalma. Deze zaak, over een van symphatie
voor de Duitse terroristische organisatie RAP beschuldigde hoofdinspecteur
van politie te Rotterdam, speelt zich af naar aanleiding van een disciplinaire
strafoplegging (een berisping). De druppel die bier de emmer deed
overlopen was de deelname van de politieofficier aan een demonstratie.
Naar Nederlands grondwettelijk recht is deze zaak nu in de eerste plaats
te rangschikken onder het recht van betoging (art. 9 Gw). Dit recht was
in 1979 nog niet in werking getreden. 10 De Centrale Raad overweegt verder
dat naar Europees recht het om de vrijheid van meningsuiting gaat op grond
van art. 10 EVRM, en dat de instandhouding van de - in een democratische
samenleving nodige - goede functionering van het politieapparaat zowel
in zijn interne als in zijn externe verhoudingen dient te worden gerekend
tot de bescherming van de openbare orde conform het tweede lid. Als
beperkingsclausule en daarmee als toetsingsnorm wordt geformuleerd de
norm dat een politieofficier, ook als het gaat om de uitoefening van het
betogingsrecht, niet de vrijheid heeft de goede functionering van het
politiekorps aan te tasten. In de zeer uitgebreide overwegingen van de Raad
is ook nog plaats voor de algemene constatering dat het hooghouden van
grondrechten onder omstandigheden ook kan meebrengen dat bij de
uitoefening ervanjuist een zekere terughoudendheid is te betrachten. Deze
stellingname betekent waarscbijnlijk dat ambtenaren meer beperkingen
moeten accepteren dan anderen, waarmee het beperkingscriterium nadet
wordt ingevuld.

Deze benadering betekent dat de CRvB erkent dat het ambtelijk
functioneren eigen eisen stelt aan de uitoefening van de uitingsvrijheid,
ook als dit buiten het dienstverband gebeurt, en dat het specifieke belang
dat met het goed functioneren van een ambtelijke organisatie is gemoeid,
onder de beperkingsgronden van art. 10 EVRM valt. Met deze handelwijze
wordt de gelding van de uitingsvrijheid voor ambtenaren volledig door de
rechter aanvaard. Art. 7 Gw 1972 blijft buiten schot, aangezien in deze
casus niet op schrift gestelde uitingen centraal staan. Overigens had ook

10 -Over het betogingsrecbt en de wijze waarop de recbter hiermee omgaat zie boofdstuk 9.
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voor 1983 de clausule 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'
de betekenis dat beperkingen in een formele wet moesten zijn vervat. De
strafbevoegdheid van de burgemeester krachtens het Ambtenarenreglement
voor de gemeentepolitie stond hiermee op gespannen voet.

Het tot de mate van beperking verengde vraagstuk ambtenaar-grondrechten
gaat vanaf de jaren zeventig samenlopen met de algemene vraag naar de
beperking van grondrechten in het kader van de Grondwetsherziening 1983.
Het stelsel van beperking van grondwettelijke grondrechten dat uit de
toelichting van de grondwetgever is af te leiden, heeft tot gevolg dat ook
elke beperking van een grondrecht van een ambtenaar te herleiden moet
zijn tot de beperkingsc1ausule in de Grondwet. 11 Grondrechten gelden dus
niet alleen voor ambtenaren, maar op de specifieke ambtelijke situatie toege-
spitste beperkingen moeten ook nog eens voldoen aan de eis van een
formeelwettelijke grondslag.

Ontslag docent
Ben eveneens met veel publiciteit omgeven casus betreft een docent
geschiedenis en maatschappijleer op een Utrechtse openbare middelbare
school die was toegetreden tot de extreem-rechtse Centrumpartij en zijn
opvattingen niet onder stoelen of banken stak. De tegen de docent genomen
maatregelen hielden onder andere disciplinaire bestraffing in (in de vorm
van een schriftelijke berisping), het niet opdragen van lessen maatschap-
pijleer, en het verlenen van eervol ontslag. De CRvB betrekt in de uitspraak
van 26 mei 1987 (TAR 1987, 166; AB 1987, 520) art. 7 Gw in de
overwegingen. Het gaat om meningsuiting binnen het werkverband, zowel
in de uitoefening van het leraarschap, als binnen het schoolgebouw. De
rechter spreekt in het algemeen over art. 7, en differentieert niet naar
schriftelijke en mondelinge uitingen. Het in het openbaar uitdragen van
politieke opvattingen - wat door art. 7 wordt beschermd - mag worden
beperkt als de goede vervulling van de functie of de goede functionering
van de school in ontoelaatbare mate is aangetast of zou worden aangetast.
Het 'enkele feit' van dit uitdragen zal daarbij niet gauw aantasting tot gevolg
hebben, wel kan dat zo zijn in het geval van propaganda of indoctrinatie.
Hier formuleert de Centrale Raad dus een beperkingscriterium dat in de
lijn ligt van dat in de Kalma-zaak, en is aangescherpt via de zinsnede 'in
ontoelaatbare mate'. De vraag of de uitoefening van het in art. 7 neergelegde
recht oak mag worden beperkt bij 'vrees voor een toekomstige grensover-

11 Kamerstukken D 1975-1976, 13872, p. 11-12 (Nng, la, p. 11-12).
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schrijding' laat de CRvB in het midden. Deze terughoudendheid betreft
de toelaatbaarheid van preventieve beperkingen, die door art. 7 worden
uitgesloten als zij neerkomen op 'voorafgaand verlof voor het openbaren,
maar weer niet geheel uitgesloten zijn in het kader van de beperking van
het verspreidingsrecht op grond van het eerste lid en de openbaringsvorm
als het gaat om het derde lid. Preventieve beperkingen door de rechter staan
op gespannen voet met de clausulering van art. 7. Hierbij kan het gaan
om een door de burgerlijke rechter opgelegd verschijningsverbod ten aanzien
van onrechtmatige publikaties, en een door de strafrechter bevolen
inbeslagneming van een drukpers." De Raad verkiest hier dus een
moeizame interpretatiekwestie te ontlopen.

Dat de CRvB een uitgebreide motivering niet schuwt blijkt ook uit de
fundamentele overweging dat tolerantie een zeer gewichtige pijler is van
het grondwettelijk stelsel van grondrechten, welke juist bij, op zich wellicht
terecht, verwerpelijk geachte uitingen zijn waarde moet bewijzen. Uit de
wijze van toetsing blijkt dat beperkingen vanwege een bepaalde inhoud niet
uitgesloten zijn, gezien het uitdrukkelijk noemen van het optreden als lid
van de Centrumpartij en het uitdragen van racistische opvattingen. Hiermee
lijkt de in de jurisprudentie ontwikkelde beperkingsmogelijkheid extensief
opgevat te moeten worden. Ook in de Kalma-uitspraak was het inhoudelijke
aspect al aanwezig. Een rechtstreekse band wordt vermeden, maar deze
ligt weI om de hoek. Een 'verwerpelijke' uiting roept bepaalde reacties
op bij collega's, en kan daarom een aantasting van het goede functioneren
van het werkverband betekenen. De samenwerking lijdt onder bepaalde
uitingen. Dit is een probleem dat verwant is aan de elders bij de Arob-
rechter behandelde problematiek van de 'hostile audience'.

Ontslag ambtenaar sociale dienst
De laatste te behandelen ontslagkwestie betreft de niet-verlenging van een
tijdelijk dienstverband voor een buitendienstambtenaar bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst van Terneuzen in verb and met een voor de dienst nadelig
voornemen tot een publikatie door een actiegroep. Twee uitspraken
dienaangaande worden geanalyseerd. De CRvB verwijst in zijn uitspraak
van 27 november 1986 (TAR 1987, nr. 32) naar de eerdere jurisprudentie
inzake de vrijheid van meningsuiting van de ambtenaar. Het gaat om de
vraag of de goede functievervulling of de goede functionering van de dienst
in ontoelaatbare mate is aangetast. Interessant is dat de reikwijdte van de
door de uitingsvrijheid geboden bescherming wordt uitgebreid. Zoals de

12 Vgl. De Meij 1989,p. 87-89.
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Raad het formuleert: '(--) doch ook ten aanzien van plannen of voorberei-
dingshandelingen om enig grondrecht te gaan uitoefenen acht de Raad het
geboden dat het administratief orgaan bij het beperkt achten van de
handelingsvrijheid van de ambtenaar een terughoudendheid betracht die
eenzelfde geest ademt als de terughoudendheid die ten aanzien van de
daadwerkelijke uitoefening van een grondrecht is voorgeschreven.' Naar
aanleiding van deze uitspraak moeten b. en w. een nieuw besluit nemen,
waartegen ook weer beroep werd ingesteld. Het Ambtenarengerecht te
Rotterdam deed uitspraak op 24 maart 1988 (TAR 1988, nr. 152). Ten
aanzien van de toepasselijkheid van de uitingsvrijheid wordt overwogen
dat enerzijds een gewezen ambtenaar nog kan zijn gehouden tot een zekere
terughoudendheid in publikaties met betrekking tot de voormalige
werkgever, en anderzijds dat ambtenaren, en met name ook ontslagen
ambtenaren, recht hebben op de zoveel mogelijk ongestoorde uitoefening
van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Vervolgens wordt de
reeds eerder aangehaalde ongeschreven beperkingsnorm omschreven. Het
gerecht merkt nog op dat enkel de negatieve teneur van een publikatie nog
geen ontoelaatbare aantasting betekent. Ook in deze zaak staat de beperking
in nauw verband met de inhoud van het geopenbaarde.

2.1.3 Toetsing

2.1.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

In de oudste te behandelen zaken was nog geen sprake van een erkenning
van de in beginsel onverkorte gelding van grondrechten voor ambtenaren,
en deswege ook niet van enigerlei toetsing van concrete besluiten of van
regelingen met betrekking tot het ontslag (ARB 1936, p. 61; ARB 1939,
p. 690; ARB 1950, p. 568). Voor zover de tot ontslag geleid hebbende
gedragingen worden getoetst, geschiedt dit aan de gehanteerde ontslagbepa-
lingen in de ambtenarenreglementen onder beoordeling van de omstandighe-
den van het geval. In de zaak betreffende de revolutionaire railveger wordt
de discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de vraag of ontslag moet
worden verleend uitdrukkelijk volledig gerespecteerd. Daarentegen is er
sprake van een integrale toetsing van de omstreden gedraging aan het begrip
'revolutionaire gezindheid'.

Berisping hoofdinspecteur van politie
Nadat is aanvaard dat grondrechten ook voor ambtenaren gelden is zoals
vermeld in de jurisprudentie voor de uitingsvrijheid voor ambtenaren een
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toetsingsnorm ontwikkeld, waaraan invoorkomende gevallen wordt getoetst.
Enigszins apart staat de zaak betreffende de berisping voor hoofdinspecteur
Kalma (AB 1980, 90). In deze uitspraak kent de toetsing aan grondrechten
zowel een abstract - met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting - als
een concreet aspect - met betrekking tot het naar nationaal recht erkende
beginsel dat aan het toentertijd nog niet in de Grondwet neergelegde recht
van betoging ten grondslag ligt.

Hier is vooral van belang dat in abstracto de invulling van de term
'plichtsverzuim' in art. 104 Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie
1958 aan art. to EVRM wordt getoetst. Aangezien de instandhouding van
de goede functionering van het politieapparaat gerekend kan worden tot
de bescherming van de openbare orde in de zin van het tweede lid van art.
to, is 'de Raad van oordeel dat het verdrag zich er niet tegen verzet
uitingen, die deze goede functionering aantasten, als plichtsverzuim in de
zin van genoemd art. t04 aan te merken en disciplinair te bestraffen.'
Vervolgens wordt los van de omstandigheden van de casus overwogen dat
het soort grondrechtsbeperking zoals in casu aan de orde is, inhoudende
dat een politieofficier niet het goede functioneren van het politiekorps mag
aantasten, op zich een wijze van beperking is die herleidbaar is tot art. 10,
tweede lid. Een onderscheid tussen algemene en bijzondere beperkingen
zoals dat ten aanzien van de grondwettelijke grondrechten wordt gemaakt
is hierbij niet relevant, anders dan van de zijde van eisers raadslieden is
betoogd.

De nadruk ligt verder op een concrete benadering waarin het betogings-
recht als beginsel meegewogen wordt. Hierbij speelt een veelheid van
factoren een rol. 'Het totale kader waarin en de omstandigheden waaronder'
geven aan 'de afzonderlijke gedragingen van eiser hun bijzondere kIeur'
en zijn volgens de CRvB essentieel voor de toetsing. Gedetailleerd en zonder
terughoudendheid wordt getoetst of er werkelijk sprake is van plichtsver-
zuim, en of de beperking bij wege van disciplinaire straf geoorloofd is op
grond van de bij deze gelegenheid door de rechter geformuleerde beper-
kingsclausule. Deze norm, die als ijkpunt het functioneren van het
politiekorps neemt, wijst al in de richting van een concrete belangenafwe-
ging. De rechter gaat in op de politieke context van de betoging, en op
de beroering die binnen de politie is ontstaan. Deze beroering is verwijtbaar
gelet op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder Kalma aan zijn
opvattingen uiting heeft gegeven. Eiser heeft niet de van hem te verwachten
terughoudendheid in acht genomen, zodat van plichtsverzuim sprake is.
Uit de volgende passage uit de overwegingen blijkt hoe de CRvB het
grondrecht in de belangenafweging plaatst. 'Zoals eerder overwogen dient
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de omstandigheid, dat het i.c. om de uitoefening van een grondrecht gaat
in de afweging te worden betrokken. Deze afweging heeft de Raad niet
tot de slotsom kunnen brengen, dat eiser, het recht tot betoging uitoefenen-
de, de vrijheid had de functionering van het politiekorps en zijn eigen
functioneren daarin zo negatiefte beinvloeden als in dit geval is geschied.'

Opmerkelijk is dat niet nadrukkelijk in concreto aan art. 10 EVRM
is getoetst - dat de CRvB zelf van toepassing acht - waarmee de rechter
toch een regel van positief recht in handen heeft welke een kader biedt voor
belangenafweging. Dit zou te verklaren zijn uit het feit dat de zaak aan
het eind van de jaren zeventig spee1de, in een tijd waarin de toetsing aan
het EVRM nog niet zo' n hoge vlucht genomen had. De hier gevolgde wijze
van toetsing is daarentegen wel van belang voor de latere ontwikkeling van
de bescherming van de uitingsvrijheid, namelijk als het gaat om het in de
jurisprudentie ontwikkelde criterium dat het ambtelijk functioneren niet
in ontoelaatbare mate door de grondrechtsuitoefening mag worden geschaad.
Kortom: de houding ten opzichte van grondrechten in het algemeen is niet
terughoudend, maar weI enigszins ten aanzien van art. 10 EVRM.

Een opgelegde disciplinaire straf kan aan een toetsing op onevenredig-
heid worden onderworpen in de zin van art. 58, derde lid, Aw. Deze
toetsing moet worden onderscheiden van de toetsing in het kader van de
vraag of van plichtsverzuim sprake is. Ten aanzien van de evenredigheids-
toets overweegt de CRvB dat aan de omstandigheid dat het hier om de
uitoefening van een grondrecht gaat, mede betekenis toekomt voor de
beantwoording van de vraag of er sprake is van onevenredigheid. De Raad
maakt niet duidelijk wat deze betekenis inhoudt. Een grondrecht kan dus
in ambtenarentuchtrechtzaken op twee wijzen in de rechterlijke beoordeling
meegewogen worden, ten aanzien van het plichtsverzuim op zich, en ten
aanzien van de strafmaat. Van de rol bij de evenredigheidstoetsing blijkt
in casu niets. Meer dan een van de omstandigheden waarmee de rechter
rekening houdt, en dan als een ten gunste van de gestrafte sprekende
omstandigheid, zal de betrokkenheid van een grondrecht niet opleveren."
Dit is overigens een voor de ambtenarenrechter specifieke grondrechtentoet-
sing op grond van een specifieke toetsingsgrond.

Ontslag docent
De volgende zaak speelt in de periode tussen de Grondwetsherziening in
1983 en de inwerkingtreding van art. 125a Aw in 1988. De uitspraak van
de CRvB van 26 mei 1987 (TAR 1987, nr. 166; ontslag docent) wordt

13 Vgl. H. Troostwijk, a.w., p. 456-463.
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gekenmerkt door een duidelijke concrete toetsing. Bij de toetsing moet
worden onderscheiden naar de maatregelen die het bevoegd gezag de leraar
heeft opgelegd, en in rechte door de Raad worden beoordeeld. Deze
betreffen achtereenvolgens de oplegging van een berisping, het niet opdragen
van lessen maatschappijleer en vervangende lessen geschiedenis, en tot slot
het verlenen van eervol ontslag. De berisping wordt in de overwegingen
niet direct aan art. 7 Gw getoetst. De CRvB oordeelt op grond van de feiten
dat plichtsverzuim onvoldoende aannemelijk is gemaakt om een toereikende
grondslag voor een disciplinaire straf op te leveren.

De overwegingen die een toetsing aan de uitingsvrijheid inhouden hebben
in eerste instantie betrekking op de andere twee maatregelen, maar zij
betreffen wel hetzelfde feitencomplex. Het besluit tot het niet opdragen
van lessen betekent een ongeoorloofde beperking van het door art. 7 Gw
beschermde recht, aangezien uit de feiten niet blijkt dat met het les geven
een forrneel-wettelijk voorschrift wordt overtreden, en ook niet dat de wijze
van uiting zodanig is dat zij neerkomt op indoctrinatie of propaganda, terwijl
het enkele feit van het uitdragen van politieke opvattingen de goede
functievervulling noch de goede functionering van de school aantast. Voor
het functioneren is ook van betekenis de aard van de reacties van collega's.
Aangaande het ontslagbesluit wordt ook overwogen dat niet vast staat dat
de docent door zijn uitingen de in de jurisprudentie erkende norm van de
goede functionering zodanig heeft geschonden dat tot grondrechtbeperkende
maatregelen mocht worden overgegaan. De docent heeft echter onvoldoende
rekening gehouden met de terughoudendheid die hij had te betrachten gezien
de aard van de functie en de daarbij vereiste collegiale samenwerking. Ook
echter is van de zijde van de eiser (b. en w.) wezenlijk tot de verstoorde
werkverhoudingen bijgedragen, waarbij de collega's de uit hoofde van de
grondrechten geboden tolerantie onvoldoende hebben geeerbiedigd. Het
ontslagbesluit waarbij de financiele gevolgen geheel op de docent zijn
afgewenteld is terecht in eerste instantie nietig verklaard doch vanwege
de verstoorde werkverhoudingen moet de nietigheid voor gedekt verklaard
worden, en is schadevergoeding op zijn plaats."

De toetsing aan de uitingsvrijheid heeft tot gevolg dat het ontslagbesluit
zoals dat genomen is in strijd met het grondrecht is, maar dat de nietigheid
van het ontslagbesluit voor gedekt wordt verklaard onder toekenning van
een vergoeding ex art. 48 Aw. Het resultaat van de casuistische aanpak

14 AG Utrecht 20 november 1985, TAR 1986,22, volgt in deze zaak een andere weg: het is
in strijd met de zorgvuldigheid om de docent te ontslaan zonder het aanbieden van
schadevergoeding.
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is dus een genuanceerde benadering van de uitingsvrijheid, die zowel positief
als negatief voor de betrokken docent uitpakt. De inhoud van de uiting is
van betekenis. De Raad laat de inhoudelijke aspecten van de uiting - het
op geprononceerde wijze publiekelijk optreden als lid van de Centrumpartij
en het bij herhaling blijk geven van bepaalde racistische opvattingen - sterk
meewegen in de beoordeling. Hiermee wordt, evenals met de nadruk die
op de rol van anderen in de werkorganisatie wordt gelegd, eenzelfde weg
gevolgd als in de Kalma-uitspraak.

Ontslag ambtenaar sociale dienst
Eveneens in genoemde overgangsperiode vallen de twee uitspraken

inzake het tijdelijke dienstverband bij de sociale dienst van Terneuzen. Beide
getuigen van een indringende concrete toetsing, welke even wei geplaatst
moet worden binnen het op de beoordeling van de niet-verlenging van een
dienstverband na een proeftijd toegespitste toetsingskader. De CRvB (27
november 1986, TAR 1987, nr. 32) overweegt dat ten aanzien van een
proeftijd naar vaste jurisprudentie een 'vrij 1age toetsingsdrempel' moet
worden gehanteerd. Hierbij is het de vraag of de ambtenaar al dan niet
aan in redelijkheid te stellen verwachtingen heeft voldaan. Aan deze
verwachtingen is niet voldaan als de uiterste redelijkheidsgrenzen zijn
overschreden, waarbij ook toetsing aan andere ongeschreven beginselen
kan plaatsvinden. Toetsing aan de uitingsvrijheid is geintegreerd in de
toetsing aan algemene beginse1en van behoorlijk bestuur. In dit opzicht
onderscheidt de wijze van toetsing zich van de andere zaken. Of in casu
aan de verwachtingen is vo1daan hangt af van de vraag of de voorgenomen
publikatie, gezien de eerdere jurisprudentie over de vrijheid van meningsui-
ting, de goede vervulling van de functie of goede functionering van de dienst
in ontoelaatbare mate zou aantasten. Er is te weinig feitelijke gronds1ag
aanwezig om deze vraag bevestigend te beantwoorden. Tevens kan de
motivering het bestreden besluit niet dragen waar het gaat om de vraag
of de benadeling van de dienst zo duidelijk en zwaarwegend is dat de
ambtenaar op eigen initiatief informatie vanuit de actiegroep had moeten
doorgeven aan de sociale dienst. Zodoende is er onvoldoende grond voor
de conc1usie dat aan in redelijkheid te stellen verwachtingen niet is voldaan.
Het besluit wordt nietig verklaard.

Vervolgens is de aanstelling van betrokkene verlengd voor een jaar
zonder mogelijkheid van verdere verlenging, laat staan aanstelling in vaste
dienst. Ook hier wordt beroep tegen ingesteld. Het AG Rotterdam (24 maart
1988, TAR 1988, nr. 152) schetst eerst hetzelfde toetsingskader als de
CRvB. Vervo1gens wordt in dit kader geoordeeld dat het aspect van een
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ongestoorde uitoefening van de uitingsvrijheid door (ex-)ambtenaren de
'essentiele zwakte' vormt van het bestreden besluit, ondanks de te betrachten
terughoudendheid door ambtenaren in hun publikatiegedrag. Het gerecht
toetst aan de hand van de bekende toetsingsnorm omtrent het functioneren,
welke gevolgen vier verschenen publikaties, die b. en w. als grondslag voor
het besluit hebben genomen, voor het werleverband hebben. De vrijheid
van meningsuiting wordt in dit geval aangetast door het bestreden besluit:
er zijn te weinig concrete aanknopingspunten voor een overschrijding van
de toetsingsnorm, hoewel de grens van het toelaatbare van de kant van de
gewezen ambtenaar dicht is genaderd. Er is onvoldoende feitelijke grondslag
voor het bestreden besluit. Evenwel, gelet op de onomkeerbaar verstoorde
verhoudingen wordt de nietigheid voor gedekt verklaard en een schadever-
goeding vastgesteld.

Afrondend kan gezegd worden dat gelet op de wijze van toetsing,
waarbij immers de opstelling van anderen dan de getroffen ambtenaar zeer
zwaar weegt, ontslagbesluiten weliswaar op gespannen voet met de
uitingsvrijheid kunnen staan, maar het toch niet tot een terugkeer van de
ambtenaar hoeft te komen, doordat de ambtenarenrechter gebruik maakt
van de bevoegdheid een nietig verklaard besluit voor gedekt te verklaren,
vanwege de onmogelijkheid van een verdere samenwerking met de
ontslagene.

2.2 Beoordeling

Onderwerp van deze paragraaf zijn de grondrechtelijke aspecten van de
door de kapitein en later majoor van de Koninklijke Luchtmacht Stelling
gevoerde rechtsstrijd in verband met diens uitgesproken opvattingen over
de kemwapenproblematiek, welke in de media veel aandacht heeft gekregen.
De maatschappelijke positie van militairen is van oudsher verschillend van
die van andere ambtenaren, wat nog steeds blijkt uit de afzonderlijke
bepalingen over de krijgsmacht in de Grondwet (art. 98 en verder), naast
art. 109 dat verplicht tot regeling van de ambtelijke rechtspositie. De
regering ging er vanuit dat ook militairen ongeacht hun bijzondere status
het genot van de vrijheidsrechten toekomt, evenwel met de mogelijkheid
van verdergaande, maar weI in overeenstemming met de Grondwet en
verdragen zijnde, beperkingen in vergelijking met de overige staatsbur-
gers." Dit zou oak een bijzondere positie ten opzichte van de overige

15 C.l.G. Olde Kalter, a.w., p. 69 en 73-74.
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ambtenaren kunnen betekenen. De vraag is of in de grondreehtenbeseher-
ming hier sporen van zijn terug te vinden.

2.2.1 Regelgeving

De reehtszaken betreffende de luehtmaehtofficier hebben in de meeste
gevallen betrekking op voor deze offieier ongunstig uitgevallen beoordelin-
gen van zijn funetioneren. In een geval gaat het om een plaatsingsbesehik-
king en een ambtsberieht inhoudende afkeuring van bepaalde in een voor
televisieuitzending bestemd forum gedane uitlatingen.

Tot de reehtspositieregeling van militaire ambtenaren behoren voor-
sehriften met betrekking tot een beoordeling van de funetievervulling. In
geding is hier het (inmiddels per 1 januari 1986 ingetrokken) Besluit
beoordeling offieieren luehtmaeht (BBOLu). De beoordeling gesehiedde
aan de hand van een groot aantal punten. Op grond van art. 13 moest de
beoordeelde door de Minister van Defensie sehriftelijk in kennis worden
gesteld van in ieder geval die beoordelingen die een verdere loopbaan
ongunstig zouden beinvloeden. Na administratief beroep bij de minister,
die het advies van een eommissie moest inwinnen, kon de betrokkene in
beroep komen bij de CRvB als reehter in eerste en enige instantie.

Voor een beoordeling is het nodig dat er een of meer normen zijn
waaraan de opstelling van de beoordeelde kan worden afgemeten. Als voor
alle ambtenaren bestaat er voor officieren de algemene verpliehting zieh
als een goed ambtenaar te gedragen. Deze plieht was voorheen neergelegd
in art. 77 Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke landmaeht
en der Koninklijke luehtmaeht, en is thans vervat in art. 137 Algemeen
militair ambtenarenreglement.

2.2.2 Interpretatie

De uit de jaren taehtig daterende zaak-Stelling heeft geleid tot de toepassing
van zowel art. 7 Gw, als art. 10 EVRM en art. 19 NBP. Uit het
voorgaande blijkt dat de grondreehten in deze tijd inmiddels zo uitgelegd
werden dat zij ook door ambtenaren in reehte ingeroepen konden worden.
Het gaat hier om grondreehtsuitoefening zowel binnen als buiten het
werkverband. De officier trad op in de media, maar hield ook binnen de
krijgsmaeht zijn mening niet voor zich. Op welke wijze is de benadering
van de reikwijdte en de beperkingsmogelijkheden van deze bepalingen te
karakteriseren?
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Art. 7 Gw komt in alle vier de uitspraken aan de orde. In de uitspraak
van de CRvB van 11 mei 1983 (AB 1983,451) wordt alleen deze bepaling
uitdrukkelijk genoemd; verder wordt enkele malen zonder toespitsing
gesproken van het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting zoals dit
in de Grondwet en verdragen is neergeIegd. Bij deze uitspraak was de
herziene Grondwet net in werking getreden, hoewel de te beoordelen feiten
daarvoor plaatsvonden. Het gaat dan ook om art. 7 Gw 1972, waarin alleen
de drukpersvrijheid wordt beschermd. De rechter differentieert echter niet
tussen schriftelijke en mondelinge uitingen. De uitingsvrijheid strekt haar
bereik ook tot deze casus uit, maar welke beperkingscriteria worden
gehanteerd blijft in het vage, evenals de vraag naar de verhouding van het
BBOLu, immers niet een formele wet, tot de clausulering van art. 7 Gw.
Kortom er wordt eigenlijk niet ingegaan op de grondrechtsbepalingen zelf.
Uit de benadering van de rechter blijkt dat een beperking wei geoorloofd
is op grond van gedrag overeenkomstig een opvatting, maar niet vanwege
de opvatting zelf. Net als bij de ontslagzaken speeIt hier de vraag in
hoeverre vanwege een bepaalde inhoud van de uiting de vrijheid tot uiting
beperkt mag worden. De rechter maakt een subtiel onderscheid, waarbij
toch niet te verloochenen is dat het anti-kemwapenstandpunt op zich de
bepalende factor is.

In de uitspraak van 5 juni 1986 (AB 1987, 149) gaat de CRvB weI
expliciet in op de gevolgen van de inwerkingtreding van het herziene art.
7 in 1983. De vrijheid om mondelinge uitlatingen te doen was in het aan
de orde zijnde tijdvak nog niet grondwettelijk gegarandeerd, maar wei als
belangrijk beginsel reeds erkend, waarbij voor de vraag hoever beperkingen
mogen gaan aansluiting kan worden gezocht bij art. 7, derde lid, Gw 1983.
De Raad constateert dat voor inhoudelijke beperkingen, zoals in dit geval,
met uitsluiting van voorafgaand verlof, alleen de formele wetgever
competent is, maar stapt dan meteen over op de in de eigen jurisprudentie
ontwikkelde beperkingsnorm, welke inhoudt dat de ambtenaar bij het bepalen
van de inhoud van zijn uitingen niet de vrijheid heeft de goede functionering
van de overheid, waar hij werkzaam is, dan weI de goede vervulling van
zijn betrekking in ontoelaatbare mate aan te tasten. Tegen overschrijding
is repressief ingrijpen door het bevoegd gezag mogelijk. Waarom zoekt
de Raad eigenlijk 'aansluiting' bij het derde lid, terwijl eerst wordt
aangegeven dat deze bepaling in deze casus geen toetsingsnorm kan zijn?
De vervolgens geponeerde ongeschreven beperkingsnorm staat namelijk
op gespannen voet met de grondwettelijke beperkingssystematiek, zoweI
op het punt van de inhoudelijke beperkingen, als op het punt van de
grondslag van de beperking. De beperkingen mogen weliswaar alleen
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repressief zijn, maar kunnen, zo is uit de motivering van de CRvB af te
leiden, een vrij direct verband met de inhoud van een uiting hebben,
niettegenstaande het door de CRvB gemaakte onderscheid tussen de inhoud
op zich, en een wijze van uiten die voor anderen kwetsend en beledigend
is. Een uiting kan juist kwetsend zijn vanwege een bepaalde inhoud. Met
deze benadering wordt de lijn in de uitspraak van 1983 doorgetrokken. In
de marge gaat de Centrale Raad in deze uitspraak ook nog vluchtig in op
art. 10 EVRM en art. 19 IVBP, zonder evenwel de beperkingsclausules
erbij te betrekken.

Ook van 5 juni 1986 dateert een derde uitspraak (TAR 1986, nr. 208).
Waar het gaat om een reprimande van de secretaris-generaal, voIgt de
Centrale Raad ten aanzien van de toepasselijkheid van art. 7 Gw 1972,
de rol van art. 7, derde lid, Gw 1983 en de wijze van beperken dezelfde
redenering als in de vorige genoemde uitspraak. Met betrekking tot een
beschikking over de plaatsingsmogelijkheden van de officier wordt ten
aanzien van de grondwettelijke uitingsvrijheid overwogen dat het louter
hebben en uiten van een bepaalde mening, zoals over kemwapens, niet
voldoende is als grondslag voor het weren van een militaire ambtenaar uit
een reeks van functies. Deze gedachtengang sluit aan bij de vorige over
de reikwijdte van de beperkingen in het kader van de Grondwet. Art. 10
EVRM en art. 19 IVBP worden hier met een restrictieve 'redelijke uitleg'
benaderd.

De CRvB heeft op 16juni 1988 nog een uitspraakgedaan in de Stelling-
affaire (TAR 1988, nr. 165) ten aanzien van een beoordeling. De Raad
verwijst wat art. 7 Gw betreft naar de uitspraak in TAR 1986, 208 waar
het geheel of hoofdzakelijk om mondelinge uitingen gaat. Ten aanzien van
de schriftelijke en mondelinge uitingen in dit geval moet het beperkingscrite-
rium worden gehanteerd zoals onder andere in genoemde uitspraak is
weergegeven, en dat betrekking heeft op het functioneren van de officier
en van zijn werkverband. Art. 10 EVRM komt in deze zaak uitgebreider
aan de orde, waarbij de in het tweede lid genoemde doe1criteria 'bescher-
ming van de goede naam van anderen', en 'waarborging van het gezag en
de onpartijdigheid van de rechterlijke macht' worden aangevoerd. In ieder
geval wordt hier niet via een 'redelijke uitleg' op voorhand toetsing aan
deze bepaling onmogelijk gemaakt. Interessant is de keuze van de
doelcriteria. Deze komen niet vaak voor in zaken betreffende de uitingsvrij-
heid die voor een administratieve rechter komen; de grond 'for the
prevention of disorder' staat voorop. Ook wordt in deze uitspraak nog eens
een keer herhaald dat een opvatting op zich nog niet een beperking
rechtvaardigt (met verwijzing naar de uitspraak van 11 mei 1983).
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2.2.3 Toetsing

2.2.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

Uitde eerste zaak (AB 1983, 451) blijktdatde in de bestreden kennisgeving
opgenomen omstreden aantekening ook weer niet in een te nauw verband
met de opvattingen van de kapitein mag staan: 'De in Grondwet en
verdragen geregelde vrijheid van meningsuiting laat naar 's Raads oordeel
evenwel niet toe de eonc1usievan verminderde inzetbaarheid of gesehiktheid
en een daaruit voortvloeiende toepassing van art. 13 BBOLu zonder meer
te verbinden aan opvattingen ten aanzien van de kembewapeningsproblema-
tiek of af te leiden uit het innemen of publieeren van een standpunt dat niet
met het regeringsstandpunt in overeenstemming is' . In de eerste kennisge-
ving was dit sterk het geval. De gekozen formulering in de kennisgeving
na bezwaar is weI omziehtiger, doeh 'verweerder heeft daarmee naar 's
Raads oordeel onvoldoende de indruk kunnen wegnemen dat de strijd met
art. 7 Gr.w. die bij de eerste kennisgeving aanwezig was, in wezen niet
is opgeheven. ' Tot slot wordt overwogen dat in dit geval met de kennisge-
ving en een der aantekeningen op de beoordelingslijst 'het grondreeht van
de vrijheid van meningsuiting en de daaraan verbonden gelimiteerde
beperkingsmogelijkheden van dat grondreeht onvoldoende in acht zijn
genomen (--)'.

Opmerkelijk met betrekking tot de reehterlijke houding is dat de CRvB
vervolgens aangeeft hoe het dan weI moet zonder in strijd met de uitings-
vrijheid te geraken, waama nietigverklaring van de kennisgeving en een
punt van de beoordelingsIijst voIgt. Met inaehtneming van de rechterlijke
uitspraak moet opnieuw een besluit genomen worden. Hieruit spreekt een
actieve houding ten aanzien van de grondrechtenbescherming, die te meer
opmerkelijk is daar het geven van een beoordeling aan het bevoegd gezag
de nodige vrijheid Iaat keuzes te maken. Nadelig is dat de reehter zichzelf
bindt voor het geval dezelfde zaak tot een volgende procedure aanleiding
geeft, wat hier dan ook is gebeurd."

In de uitspraak van 5 juni 1986 (AB 1987, 149) zijn de overwegingen
met betrekking tot de toetsing in het kader van art. 7 Gw aan de jurispru-
dentiele toetsingsnorm meer uitgewerkt. De Raad overweegt zoals gezegd
dat reehtstreekse toetsing aan het tijdens het beoordelingstijdvak geldende
art. 7 Gw niet kan plaats vinden, aangezien het hier geheel ofhoofdzakelijk
mondelinge meningsuitingen betreft. De toetsing vindt plaats aan een

16 Vgl. H. Hennekens, noot AB 1987, 149.
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ongeschreven grondrecht aan de hand van een ongeschreven beperkingsclau-
sule. Doorslaggevend is hier dat de, door de officier bewust gekozen, wijze
van uiten voor anderen kwetsend en beledigend is, wat de Centrale Raad
ook zelf tijdens de zitting heeft ervaren. De rechter betreurt dit vooral omdat
de basisovertuiging en de grondslagen daarvan wei achting verdienen. Er
is in casu dus sprake van een ontoelaatbare aantasting van het functioneren
van de officier in zijn werkverband.

De toetsing aan art. 10 EVRM en art. 19 IVBP is zeer terughoudend;
zij houdt met meer in dan dat volgens de CRvB in redeIijkheid met kan
worden aangenomen dat deze bepalingen de ambtenaar een vrijbrief zouden
verschaffen tot het uiten van meningen in de vorm zoals hier aan de orde.

In de uitspraak van de CRvB van Sjuni 1986 (TAR 1986, or. 208) wordt
op dezelfde wijze en voor een deel in dezelfde bewoordingen getoetst aan
het functioneringscriterium, waarbij ook weer het kwetsende en beledigende
karakter van de wijze van uiting op de voorgrond staat. Ook hier is sprake
van een ontoelaatbare aantasting in de zin van de ongeschreven toetsings-
norm; van strijd met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting is geen
sprake. De margin ale redelijkheidstoetsing aan art. 10 EVRM en art. 19
IVBP wordt ook hier herhaald.

De toetsing in de uitspraak van 16 juni 1988 (TAR 1988, or. 165)
onderscheidt zich zeer duidelijk van die in de vorige uitspraken waar het
gaat om art. 10 EVRM. In zoverre aan art. 7 Gw wordt getoetst is dat met
het geval. Hierbij worden toetsingsoverwegingen uit de in TAR 1986, or.
208, gepubliceerde uitspraak geciteerd, waarna wordt overwogen dat bij
de toetsing van de onderhavige beoordeling en kennisgeving deze overwegin-
gen geen nuancering of relativering behoeven, en door het optreden van
Stelling in de voorliggende zaak aileen maar aangescherpt zouden kunnen
worden. Voor de Raad is er dan ook geen twijfel dat een dergelijk optreden
van een officier met onder een goede vervulling van de functie valt, waarbij
wordt opgemerkt dat de functievervulling zich uitstrekt tot buiten de directe
werksfeer. Er is derhalve geen strijd met art. 7. WeI is, conform de eerdere
uitspraak van 11 mei 1983 een punt van de kennisgeving waarin de conclusie
van verminderde inzetbaarheid wordt verbonden aan het enkele huldigen
van bepaalde opvattingen, in strijd met de in Grondwet en verdragen
geregeide vrijheid van meningsuiting.

Bij de toetsing aan art. 10 EVRM in de uitspraak uit 1988 staat de
algemene gedragsnorm voor militairen centraal. De verplichting zich als
een 'goed ambtenaar' te gedragen is een der grondslagen van de rechtsposi-
tie van de rnilitaire ambtenaar, en ten tijde van de voorgevallen feiten ten
aanzien van een officier als Stelling neergelegd in art. 77 Reglement voor
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de militaire ambtenaren der Koninklijke landmacht en der Koninklijke
luchtmacht. De Raad overweegt dat deze algemeen gestelde bepaling niet
voor elke beperking van verdragsrechtelijke grondrechten als materieel-
wettelijke grondslag kan gelden, maar dat het in dit geval evident is dat
het optreden van Stelling volstrekt in strijd is met de eis van een nauwgezet-
te plichtsvervulling. Vervolgens sluit de CRvB via de overweging dat het
voor een officier als eiser 'kenbaar' moet worden geacht dat hij door zijn
optreden art. 77 schond, en dat het voorzienbaar gevolg van het in diskrediet
brengen van personen en instellingen als de rechterlijke macht voor een
officier als eiser te begrijpen moet zijn, aan bij de uit de jurisprudentie van
het EHRM voortvloeiende invulling van de eis ingevolge het tweede lid
van art. 10 EVRM dat beperkingen bij de wet moeten zijn voorzien
('prescribed by Iaw')." Deze omstandigheden brengen de CRvB tot het
oordeel dat voor zover de negatieve waardering op de beoordelingslijst een
beperking inhoudt van de in het EVRM beschermde uitingsvrijheid, er
sprake is van een bij de wet voorziene in een democratische samenleving
nodige beperking ter bescherming van de goede naam van anderen en ter
waarborging van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht
conform het tweede lid. De CRvB gaat niet zelfstandig in op het vereiste
van 'necessary in a democratic society', en dus niet op de vraag in hoeverre
een beperking van de uitingsvrijheid van leden van de krijgsmacht evenredig
is aan het doel ervan. Gelet op de overwegingen in het kader van art. 7
Gw lijkt de evenredigheid tussen de zwaarte van de inbreuk en het gewicht
van de te dienen belangen door de Raad te worden aangenomen.

Net als in de vorige paragraaf getuigt de wijze van toetsing in de
Stelling-uitspraken dus van een indringende casuistische aanpak. Het valt
op dat de CRvB zich zeer betrokken toont bij de zaak door ten aanzien
van de omstreden uitingen woorden te gebruiken als 'misleidend',
'caricaturaal' en 'insinuerend'. Wellicht heeft het optreden van de officier
op de zitting hier aan bijgedragen.

2.2.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Aile ten aanzien van de officier genomen besluiten berusten op een
bevoegdheid die ruimte laat voor beoordelingsvrijheid door het bevoegd
gezag. In een van de uitspraken komt in de bewoordingen een zekere
afstandelijkheid met betrekking tot deze beoordelingsvrijheid tot uitdrukking.
De CRvB conc1udeert in de in AB 1987, 149, opgenomen zaak dat uit het

17 De basis werd door bet EHRM gelegd in de Sunday Times-zaak, A.30, (1979).
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overwogene niet alleen voIgt dat geen strijd met de uitingsvrijheid aanwezig
is, maar ook dat de verweerder in redelijkheid tot het oordeel kon komen
dat het optreden van de officier niet overeenkwam met wat van hem mocht
worden verwacht. In contrast met de indringende concrete toetsing aan de
'functioneringsnorm' wordt hier even een pas op de plaats gemaakt.

Ook de toepassing van het beginsel van de draagkrachtige motivering
kan van enige afstandelijkheid getuigen. In de uitspraak van 5 juni 1986
(TAR 1986, nr. 208) wordt de plaatsingsbeschikking aan de uitingsvrijheid
getoetst, maar dit leidt niet tot de conclusie dat dit besluit in strijd met een
algemeen verbindend voorschrift is genomen. De Raad formuleert het zo
dat een gedeelte van de motivering van het oordeel van niet-plaatsbaarheid
op gespannen voet staat met art. 7 Gw. De motivering is dan ook
ontoereikend om het besluit te kunnen dragen. Wegens motiveringsgebrek
kan het besluit niet worden gehandhaafd. De terughoudendheid schuilt tevens
in het feit dat niet direct wordt geoordeeld dat het besluit strijdig is. De
rechter gebruikt daarentegen het meer diffuse begrip 'op gespannen vaet
staan' .

Deze twee aspecten zijn echter van ondergeschikte betekenis in het
geheel van de wijze van taetsing aan de uitingsvrijheid.

2.3 Plakverbod

Deze paragraaf omvat een casus waarover in drie instanties uitspraak is
gedaan. In het najaar van 1983 werden in het kader van vakbondsacties
tegen een voorgenomen korting op de ambtenarensalarissen door een
gerechtssecretaris, werkzaam bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam,
in het gerechtsgebouw enkele affiches tegen het raam opgehangen op een
van de openbare weg zichtbare wijze. Het bevaegd gezag, in casu de
fungerende griffier, gelastte verwijdering, en liet na weigering de affiches
door de schoonmaakdienst weghalen. Omdat het om een verschijningsvorm
van het 'plakverbod' gaat, dringt zich de vergelijking op met de plakverbod-
jurisprudentie van de Hoge Raad en van de ArRvS.

2.3.1 Regelgeving

Het gaat hier om een in het kader van een hierarchische dienstverhouding
gegeven verbod tot het in het gerechtsgebouw ophangen van affiches. Het
gaat niet om een absoluut verbod. Het verbod is beperkt tot de vanaf de
buitenkant zichtbare gedeelten van het gebouw, en die gedeelten in het
gebouw die voor het publiek taegankelijk zijn. Tevens werd op grond van
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dat verbod aan de protesterende ambtenaar een opdracht gericht tot
verwijdering van aangebrachte affiches. De handelingen vallen binnen de
taak van de griffier gelet op de toepasselijke reglementen. Ret complex
van besluiten en handelingen waarvan sprake is, wordt door de rechter met
instemming van partijen getoetst zonder dat binnen dit geheel een onder-
scheid wordt gemaakt in een of meer besluiten en/of een of meer handelin-
gen.

2.3.2 Interpretatie

In drie verschillende instanties is op drie verschillende manieren de
uitingsvrijheid (zowel art. 7 Gw als art. 10 EVRM) met betrekking tot deze
zaak geinterpreteerd. De betrokken ambtenaar heeft een gemotiveerd beroep
op art. 7 Gwen art. 10 EVRM gedaan. Steeds gaat de rechter ervan uit
dat grondrechten in beginsel werken in de verhouding overheid-ambtenaar.

Yoorzitter Ambtenarengerecht
De VzAG (13 december 1983, AB 1984, 116) gaat in de beschikking eerst
in op de wijze waarop de rechter in een casus als de onderhavige de vrijheid
van meningsuiting moet benaderen. Aan het onderzoek naar de vraag welke
beperkingen toelaatbaar zijn, dient volgens hem vooraf te gaan de vasts tel-
ling wat de inhoud en de strekking van het grondrecht is. Bij deze
interpretatieve taak gaat het zijns inziens om de atbakening van de uiterste
begrenzingen van het grondrecht; pas binnen deze begrenzingen speelt de
beperkingsvraag. Deze handelwijze is relevant voor het verdere verloop
van de toetsing. De nadruk ligt namelijk op de genoemde afgrenzing.

De Vz komt tot een restrictieve interpretatie van art. 7 Gw, art. 10
EVRM en het door hem ambtshalve erbij betrokken art. 19 IVBP: uit deze
bepalingen valt niet afte leiden '(--) een recht om bij het verspreiden van
een mening gebruik te maken van middelen die aan een ander toebehoren
en derhalve evenmin een rechtsplicht van de rechthebbende op zodanig
middel om een dergelijk gebruik te gedogen'. 'Ret grondrecht op vrijheid
van meningsuiting vindt derhalve in beginsel zijn begrenzing daar waar
bij de verspreiding van de mening gebruik wordt gemaakt van middelen
die aan een ander toebehoren en die ander niet bereid is zodanig gebruik
te gedogen.' Als echter de verspreiding van een bepaalde meningsuiting
geheel of nagenoeg geheel onmogelijk zou zijn doordat die 'ander' een
monopoliepositie inneemt met betrekking tot een medium dat naar zijn aard
bestemd is voor het verspreiden van meningsuitingen dan zal 'wellicht'
een uitzondering moeten worden gemaakt op genoemd uitgangspunt.
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Voorgaande overwegingen zijn geheel algemeen gesteld. Pas daarna
volgt de toespitsing op de casus. Deze begrenzing van de uitingsvrijheid
geldt ook bij het gebruik maken van een rijksgebouw, waarbij hier de
griffier als beheerder de rechthebbende is. Dan overweegt de Vz dat in
casu geen monopoliepositie bestaat, dat de ramen van het gerechtsgebouw
niet een medium vormen zoals hiervoor omschreven, en dat ook niet de
verspreiding geheel of nagenoeg geheel onmogelijk is. De Vz concludeert
dat de aangevallen handelingen c.q. besluiten buiten de reikwijdte van de
uitingsvrijheidbepalingen vallen en daarom niet zijn aan te merken als een
beperking op dat grondrecht. Ret is dan ook niet meer nodig de beschouwin-
gen van de zijde van de verzoeker over bestaan en toelaatbaarheid van
algemene of bijzondere beperkingen te bespreken.

Ambtenarengerecht
Het AG Rotterdam (8 maart 1984, TAR 1984, nr. 94) komt tot hetzelfde
oordeel als de Vz. De vrijheid van meningsuiting is hier niet in geding,
vanwege het feit dat de klager geen rechthebbende is. Ret gerecht kan niet
aanvaarden dat de rechthebbende op een goed om bijvoorbeeld affiches
tegen te gaan, 'zou zijn aangewezen op een bij formele wet tot stand
gekomen, bijzondere (op de beperking van het grondrecht op vrije
meningsuiting toegesneden) en op de in art. 10, tweede lid, ECRM limitatief
omschreven doeleinden gerichte bepaling, waaraan hij de bevoegdheid zou
moeten ontlenen om beperkend op te treden.' Een zover gaande inbreuk
wordt volgens het gerecht niet door de jurisprudentie en de literatuur
ondersteund. Net als de VzAG hoeft men vervolgens niet in te gaan op
de kwestie van de toelaatbaarheid van algemene ofbijzondere beperkingen,
welke kwestie centraal stond in het betoog van klagers raadslieden.

Met het voorgaande is voor het gerecht de kous nog niet af; men is
pas halverwege de overwegingen aangaande de uitingsvrijheid. Ret gerecht
is van mening dat de benadering van de zijde van de klager, welke er op
neerkomt dat besluiten c.q. handelingen als hier in geding niet als beperking
van art. 7 Gwen art. 10 EVRM kunnen dienen, het gevolg zou hebben
dat op geen enkele wijze beperkingen aan de uitoefening van de uitingsvrij-
heid door ambtenaren kunnen worden gesteld. Er is immers (nog) geen
formele wet in boven bedoelde zin tot stand gekomen. Steeds moet echter
in situaties waarin grondrechten gelden een belangenafweging mogelijk
zijn.

De benadering van de Vz en van het gerecht toont aan hoe via
afgrenzing van de reikwijdte van een grondrecht de problematiek van de
beperkingen in de ambtenaarsverhouding, welke in de vorige onderdelen
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van deze paragraaf naar voren is gekomen, ornzeild kan worden, waarbij
ook voorbij gegaan kan worden aan de verschillen in beperkingssystematiek
tussen de diverse bepalingen. De Vz verwijdert zich wel erg ver van de
casus, en beperkt zich niet eens tot de situatie voor ambtenaren. Kritiek
is dan ook niet moeilijk te geven. Gelet op de gevestigde plakverbodjurispru-
dentie is het evident dat de handeling van het ophangen van affiches binnen
de reikwijdte van de uitingsvrijheid valt. Er is hier geen sprake van een
grensgeval. De benadering van de Vz komt er eigenlijk op neer dat alle
ongeoorloofd geachte beperkingen van een grondrecht worden gezien als
handelingen die buiten de grondreehtelijke sfeer vallen. De beperkingsvraag
hoeft zo nooit aan de orde te komen, en daarmee ook niet de waarborgen
die in de beperkingsclausules kunnen zijn opgenomen, zoals in easu het
vereiste van een formele wet voor een beperking. Eehter gelet op de,
omstreden, aanpak via de in de jurisprudentie ontwikkelde beperkings- annex
toetsingsnorm was de reehter er ook wel uitgekomen.

In de motivering van het beroep op art. 7 Gwen art. 10 EVRM door
de verzoeker/klager/eiser sehuilt een aantal misvattingen, waar de reehter
vervolgens door de gekozen benadering niet aan toe komt. Het gestelde
met betrekking tot de Grondwet is onjuist in zoverre het zou inhouden dat
de Grondwet speeifiek op ambtenaren geriehte beperkingen zou uitsluiten.
Het gestelde met betrekking tot het EVRM is onjuist voor zover daarvan
de suggestie uitgaat dat algemene beperkingen in de zin van niet direet op
beperking geriehte overheidshandelingen, niet herleidbaar zouden kunnen
zijn tot de beperkingsclausules. Noeh onder de Grondwet noeh onder het
EVRM is het onderseheid tussen algemene en bijzondere beperkingen van
direete betekenis voor de vraag naar de toelaatbaarheid.

Centrale Raad van Beroep
De CRvB uiteindelijk (12 november 1985, AB 1986, 579) neemt een
tegengesteid standpunt in met betrekking tot de reikwijdte van de uitings-
vrijheid. De betrokken besluiten e.q. handelingen worden weI degelijk
bestreken door art. 7, eerste lid, Gw, waarbij de Raad aansluit bij de
verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad. Het ophangen van affiehes
isjuist een beproefd verspreidingsmiddel voor het openbaren van gedaehten
en gevoelens, ook in dit geval. De Raad aeht deze redenering versterkt
door het feit dat het hier gaat om een duidelijke, mede politieke, stellingna-
me tegen het regeringsbeleid. Zodanige uitingen kunnen volgens deze reehter
niet buiten de werkingssfeer van art. 7 geplaatst worden zonder in strijd
te komen met de tekst en de geest van dat artikel. De CRvB stelt expliciet
dat grondreehten ook gelden in de relatie tussen de overheid en de
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ambtenaren. De kwestie van de aantasting van het eigendomsrecht staat
hierbij op de aehtergrond. De CRvB oordeelt dat beperkingen naar tijd,
plaats en wijze van verspreiding toelaatbaar zijn, en dat deze beperkingen
in de ambtenaarsverhouding de vorm van algemene regelgeving dan wei
van een eoncreet besluit kunnen hebben.

Verder betrekt de CRvB art. 10 EVRM en art. 19 IVBP in de
overwegingen, en gaat daarbij uit van een 'redelijke uitleg' van deze
bepalingen (vergelijk AB 1987, 149 en TAR 1986, nr. 208). Deze uitleg
is zo restrietief dat beide bepalingen in easu geen bescherming kunnen
bieden. De CRvB is niet ingegaan op de beide bepalingen afzonderlijk,
noeh op de bestanddelen van de beperkingsclausules, zoals het 'bij de wet
voorzien' zijn. Zoals in de latere vierde zaak betreffende de luehtmaehtoffi-
cier (TAR 1988, nr. 165) was hier ook gelegenheid geweest om de
beperkingsgrond van art. 10, tweede lid, EVRM betreffende het gezag en
de onpartijdigheid van de rechterlijke macht toe te passen. Dit had zelfs
voor de hand gelegen; de beperking is duidelijk gegrond op het belang van
het onafhankelijk funetioneren van de reehtspraak.

De benadering van de CRvB in deze zaak impliceert, en dat is de
voomaamste betekenis van deze uitspraak, dat de uitingsvrijheid ook binnen
het werkverband geldt. De omvang van de beperkingen en de wijze waarop
de reehter de uitoefening van de uitingsvrijheid 'op het werk' moet
benaderen zijn niet zonder problemen. Een knelpunt is gelegen in de
toelaatbaarheid van de beoordeling van de inhoud van de uiting.18 Het
hier van toepassing zijnde art. 7, eerste lid, Gw behoudt beperkingen
vanwege de inhoud voor aan de formele wetgever, met welk voorsehrift
het optreden van de griffier op gespannen voet staat. De affiehes werden
juist verwijderd met het oog op de verwaehting dat het vertrouwen in de
onafhankelijkheid van de rechterlijke maeht zou worden aangetast. Gezien
de bewoordingen lijkt het erop dat de CRvB ook de inhoudelijke kant van
de uiting heeft beschouwd. Zoals aangegeven blijkt dit knelpunt ook uit
de eerder behandelde uitspraken.

Afgezien hiervan levert de toepassing van de verspreidingsjurisprudentie
nog een knelpunt op. Anders dan bij uitspraken waarin via een ongeschreven
beperkingsnorm aansluiting wordt gezocht bij art. 7 Gw, vindt de reehter
hier dus aanknopingspunten in de al lang bestaande 'uitbouw' bij art. 7,
gevormd door het verspreidingsreeht. Dit ligt voor de hand, de link is gauw
gelegd. Het bekend maken via affiches vindt hier eehter plaats in een

18 Burkens 1989, p. 206-207; zie ook F.H. Kistenkas, noot bij de uitspraak van de CRvB in
N1CM-Bulletin 1986, p. 160-164.
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overheidsgebouw. De vergelijking tussen de verspreidingsvrijheid in het
algemeen en de verspreidingsvrijheid voor ambtenaren gaat daarom enigszins
mank." De situatie is voor de 'plakker' een andere. De ruimte binnen
een in beginsel voor het publiek toegankelijk gebouw is met op dezelfde
wijze 'openbaar' als een straat. Het gaat bij een dergelijke ruimte daarom
met in vergelijkbare zin om de beseherming van de openbare orde. Het
gebouw heeft bovendien een bestemming ten dienste van de uitoefening
van reehtspraak. De CRvB slaagt er dan ook niet in de verspreidingsjuris-
prudentie onverkort toe te passen. Men stelt de ruimte in het gerechtsgebouw
niet gelijk aan het grondgebied van een gemeente, de ruimte erbuiten wordt
nadrukkelijk in de overwegingen betrokken. Het kernpunt hierbij is de
omsehrijving van het 'zelfstandig verspreidingsmiddel', dat hier niet inhoudt
het aanbrengen van affiehes in het gereehtsgebouw op voor het publiek
ziehtbare plaatsen, maar het aanbrengen van affiehes zonder meer. Had
de Centrale Raad de verspreidingsjurisprudentie werkelijk willen volgen
dan had gekozen moeten worden voor de eerste optie. Met wat er buiten
het gebouw mogelijk is heeft de reehter dan niets te maken. Hiermee zou
eehter een optreden tegen de omstreden affiehes ernstig worden bemoei-
lijkt" De keuze voor de tweede optie neemt daarentegen elke waarborg
voor de ambtenaar/burger weg, aangezien het op een voor de betrokkene
zinvoUe, en dus voor het publiek kenbare, manier 'plakken' in of aan het
gebouw volledig uitgesloten kan worden, met als argument de 'vele
gebruiksmogelijkheden' die elders zouden liggen. Deze optie is hier te
prefereren gezien de bijzondere bestemming van het gebouw als gerechtsge-
bouw.

2.3.3 Toetsing

2.3.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

In de besehikking van de VzAG CAB 1984, 116) wordt onder het mom
van de vaststelling van de grenzen van de uitingsvrijheid een verkapte
toetsing gepleegd. De Vz stelt dan ook eerst vast wat het verbod in easu

19 C.A.J.M. Kortmann en H. Hennekens, nootAB 1986,579, m.n. onder 3; De Meij 1989,
p.57.

20 Vgl. J. Boesjes, Arnbtenaar en grondrechten: een evenwicht, in: Gegeven de Grondwet,
(CZW-bundel), Deventer 1988, p. 87-89, die het niet zinvol vindt om de begripppen uit
de verspreidingsjurisprudentie op de ambtelijke verhouding toe te passen, en daarentegen
toepassing van de functioneringsnorm bepleit; anders t. a.v. deze norm Kortmann en
Hennekens in hun noot in AB 1986, 579, onder 5.
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behelst, een gelimiteerde verhindering c. q. een gelimiteerd verbod om voor
de affiches gebruik te maken van rijkseigendom, en 'toetst' vervolgens op
de wijze van de verspreidingsjurisprudentie deze handelingen c. q. besluiten
aan de begrenzingen van de uitingsvrijheid. Het ambtenarengerecht (TAR
1984, nr. 94) voigt om te beginnen dezelfde benadering, maar Iaat vervol-
gens zien hoe een uit grondrechtsoogpunt noodzakeIijke belangenafweging
in het voorliggende geval zou dienen te verlopen, ook al gaat het gerecht
er van uit dat dit niet nodig is vanwege de begrensde reikwijdte van de
uitingsvrijheid. De conclusie ten aanzien van de afweging tussen het
overheidsbelang van een goed functionerende rechtspraak waarvoor onpartij-
digheid noodzakelijk is en het belang van de ambtenaar bij juist deze vorm
van verspreiding, is dat ook als de reikwijdte van de uitingsvrijheid zich
weI tot het ophangen van affiches zou uitstrekken, de klagende ambtenaar
niet in ongeoorloofde mate in zijn vrijheid was beperkt.

De verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad wordt gekenmerkt
door een abstracte wijze van toetsing (zie nader 6.3.1). Daarentegen gaat,
gelet op de bestreden concrete besluiten annex handelingen, de CRvB (AB
1986, 579) in de toetsing uit van de omstandigheden van het geval. De
bestreden beperking wordt aangemerkt als een verspreidingsbeperking naar
plaats, nameIijk betreffende de voor publiek zichtbare plaatsen. Er blijft
volgens de Raad van dit zelfstandig verspreidingsmiddel weI gebruik van
enige betekenis over. Binnen maar vooral buiten het gerechtsgebouw blijven
'vele gebruiksmogelijkheden' onaangetast. 'Wat de oirbaarheid van de
onderhavige beperking verder betreft overweegt de Raad (--)' dat de
beheerder in beginsel bevoegd is beperkingen naar tijd, plaats en wijze van
verspreiding aan te geven in de vorm van algemene of concrete besluiten,
afhankelijk van de bevoegdheden. De bevoegdheid is in casu dus ook in
orde, wat niets zegt over de uitoefening ervan in dit geval.

De toetsing neemt dus weI als uitgangspunt de omstandigheden van dit
geval, maar is toch tot op zekere hoogte 'gestandaardiseerd' in de termen
van de verspreidingsjurisprudentie, en daarmee geabstraheerd van de feiten
van de casus. Een concrete belangenafweging wordt er niet mee tot uitdruk-
king gebracht. Deze hoeft niet noodzakelijkerwijs anders uit te vallen; men
zie de overwegingen van het ambtenarengerecht in dezen. WeI biedt een
dergelijke afweging een beter zicht op de op het spel staande belangen,
en de mogelijkheden voor verwezenlijking daarvan.

Hoewel gericht op de gerechtssecretaris, zal de door de griffier gegeven
verbodsnorm in vergelijkbare gevallen ook toepassing vinden; de norm heeft
een bredere strekking. Het is net alsof er een algemene norm, inhoudende
een plakverbod op voor het publiek toegankelijke of zichtbare plaatsen,
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is getoetst, met een voor de norm gunstig resultaat. Het gevolg van deze
toetsing is dan ook verstrekkender dan aileen het voorliggende geval, en
is vergelijkbaar met het gevolg van een abstracte beoordeling van een
algemene norm. Zonder nader in te gaan op de specifieke omstandigheden
kan gelet op de benadering van de CRvB in beginsel elke voor het publiek
zichtbare affichering in of aan het gerechtsgebouw door het bevoegd gezag
tegengegaan worden.

Bij de benadering van art. 10 EVRM en art. 19 IVBP is het enigszins
onduidelijk of het aanbrengen van affiches in dit geval en in gevallen als
deze nu buiten het bereik van deze artikelen zijn gebracht, of dat de
reikwijdte zich wei tot de casus uitstrekt, maar dat het ongelimiteerd en
naar eigen goeddunken aanbrengen van affiches door een geoorloofde
beperking getroffen kan worden. In feite is van een verkapte marginale
redelijkheidstoetsing sprake.

2.3.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Het besluit tot verwijdering vloeit voort uit het bepaalde in het verbod.
Overigens is het hier moeilijk te onderscheiden tussen algemene en concrete
normen. Het verbod heeft, hoewel op de gerechtssecretaris gericht, een
ruimere strekking. Het geheel van de aangevochten besluiten en handelingen
is het resultaat van de uitoefening van de discretionaire beheersbevoegdheid
van de griffier.

Na de uitingsvrijheid-dogmatiek onder handen te hebben genomen, gaat
de Vz (AB 1984, 116) ook nog na of er sprake is van detournement de
pouvoir. Ook hier een uitgebreid onderzoek door de VzAG. De bevoegdheid
van de griffier omvat de zorg voor de inrichting en het aanzien van een
gerechtsgebouw, opdat deze naar vermogen bijdragen aan het optimaal
functioneren van de rechtspraak. Voor dit functioneren is vertrouwen in
de onpartijdigheid van de rechtspraak noodzakelijk. Optreden tegen de
affiches past in dit kader. De bevoegdheid is niet voor een ander doel
gebruikt dan is toegestaan. De fungerend griffier is daarbij zorgvuldig te
werk gegaan door overleg te voeren en niet af te wijken van afspraken over
affiches tussen de vakbond Abva/Kabo en het Ministerie van Justitie. De
hierbij gehanteerde overwegingen zouden ook in het betoog over de
uitingsvrijheid passen: de onpartijdigheid van de rechterlijke macht (de
waarborging hiervan had via de daarop toegesneden beperkingsclausule
in art. 10 EVRM benaderd kunnen worden) en de leesbaarheid van de
affiches van buitenaf wordt nagegaan. De Vz benadert hier dezelfde
problematiek op een andere manier, namelijk via de beperking die inherent
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is aan het doel van de bevoegdheid, en niet via de beperking die voor de
bevoegdheid voortvloeit uit voorschriften ter beschenning van de rechtsposi-
tie. Ret standpunt van de griffier is tevens voldoende gemotiveerd, het
beleid is consequent en er is geen strijd met het gelijkheidsbeginsel. Kortom
de gevraagde voorzieningen worden geweigerd. De toetsing aan ongeschre-
yen recht versterkt het beeld van een niet-marginaaI, met afweging van
aile details, toetsende rechter, behoudens dan de behandeling van de
verdragsrechtelijk gegarandeerde uitingsvrijheid.

Ret gerecht (TAR 1984, or. 94) geeft aan dat omdat in casu niet de
bescherming door de uitingsvrijheid kan worden ingeroepen, er 'teminder'
reden is om het aangevallen complex van besluiten en handelingen in strijd
te achten met de normen van art. 58, eerste lid, Aw. Niet alleen zijn geen
geschreven rechtsregels geschonden, maar ook geen ongeschreven rechtsre-
gels. Toetsing aan deze regels komt volgens het gerecht namelijk neer op
eenzelfde belangenafweging, met dezelfde uitkomst, aIs in het kader van
de uitingsvrijheid heeft plaats gevonden. De afwijzing door de Vz van het
beroep op detournement de pouvoir wordt onderschreven.

De CRvB (AB 1986, 579) komt na de toetsing aan de uitingsvrijheid
toe aan de vraag of gezegd moet worden dat de griffier niet in redelijkheid
tot de bestreden besluiten/handelingen heeft kunnen komen, dan weI
anderszios in strijd met enig aIgemeen beginsel van behoorlijk bestuur heeft
gehandeld. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord: 'Ret is ook naar
's Raads oordeel alleszins redelijk, gelet op de positie van de rechtspraak
in oos staatsbestel, in de deze rechtspraak dienende gebouwen en andere
ruimten een zekere afstand te bewaren tot de publieke discussie over
omstreden en politiekgetinte onderwerpen. Tegen deze achtergrond, welke
overigeos het adrninistratief orgaan geen vrijbrief geeft, kan de Raad de
in dit geding bestreden besluiten/handelingen niet aanmerken als buiten
redelijkheidsgrenzen te Iiggen.' Deze redelijkheidstoetsing geeft aan dat
de uitoefening van de bevoegdheden van de beheerder in zoverre deze niet
wordt bepaaId door geschreven recht, in casu 'redelijk' is omdat de
aIgemene achterliggende gedachte aanvaardbaar is. Deze houding is
marginaal voor zover niet wordt nagegaan of ook in dit geval de keuze
voor een verbod en voor verwijdering redelijk is, wat aansluit bij de
geschetste abstracte benadering via de verspreidingsjurisprudentie. WeI
wordt in het algemeen opgemerkt dat er hierbij geen vrijbrief bestaat.
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2.3.3.3 Toetsing in kart geding

De beschikking van de VzAG te Rotterdam van 13 december 1983 CAB
1984, 116) is het enige voorbeeld van een 'kort geding' uitspraak door de
ambtenarenrechter waarin aan de uitingsvrijheid wordt getoetst. Deze
hierboven besproken toetsing is uitgebreid en diepgaand, niettegenstaande
de aan de toetsingsoverwegingen voorafgaande opmerking dat het voor de
vraag of verzoeker een nadeellijdt dat onevenredig groot is in verhouding
tot het door die handelingen c.q. besluiten te dienen belang, in deze zaak
aangewezen is een voorlopig oordeel te geven over de gegrondheid van
het beroep in de bodemprocedure. Een dergelijke motivering kan echter
bij de beoordeling van vrijwel alle verzoeken om een beslissing bij voorraad
worden gehanteerd. Echter het ophangen van affiches valt gelet op de
jurisprudentie zeker binnen de toepassingssfeer van art. 7 Gw, ook al gaat
de Vz in casu op een afwijkende manier met het grondrecht om. Het al
of niet aanwezig zijn van onevenredig nadeel is mede gelegen in de vraag
ofhet grondrecht op uitingsvrijheid al dan niet geschonden is. De Vz hoeft
zich daarbij niet geheel op onbekend terrein te wagen. Het aan art. 7
verbonden verspreidingsrecht zoals dat in de jurisprudentie vorm heeft
gekregen zou mede bepalend kunnen zijn voor de beslechting van de casus.
Het bereik van het verspreidingsrecht is aan de hand van de jurisprudentie
voorzienbaar geworden. WeI is, zoals uit de uitspraak van de CRvB blijkt,
een twistpunt of toepassing ten aanzien van een ambtenaar op dezelfde wijze
kan geschieden.

2.4 Spreekverbod

Door het dagelijks bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningschap Oost-
Veluwe te Apeldoorn werd aan het personeel verboden om kwesties rond
de opvolging van het hoofd van de centrale afdeling Personeelszaken te
bespreken. Dit wekte zodanige wrevel van enige personeelsleden op dat
het tot een gerechtelijke procedure kwam, welke heeft geleid tot de uitspraak
van de CRvB van 3 januari 1985 (TAR 1985, nr. 59).

2.4.1 Regelgeving

Het gaat om een besluit in het kader van de algemene regel dat ambtenaren
zich als een goed ambtenaar behoren te gedragen, bij welk besluit uitdruk-
kelijk is bepaald dat overtreding zal worden opgevat als plichtsverzuim,
met het mogelijke gevolg van disciplinaire maatregelen. Van dit laatste
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is in deze casus echter geen sprake. Het tot meerdere personen gerichte
besluit omvat voor zover relevant een verbod om zich binnen en buiten
diensttijd (in het laatste geval enigszins geclausuleerd) jegens derden 'op
enigerlei wijze' uit te laten over de genoemde opvolgingskwestie. Doel
hiervan is bet verzekeren van een ongestoorde voortgang van de werkzaam-
heden op de afdeling personeelszaken. De CRvB overweegt dat de
woordkeus van dien aard is dat daarin redelijkerwijze een verbod dient te
worden gelezen zich over de genoemde kwestie uit te laten, oftewel daarover
zijn mening kenbaar te maken. Hierbij is geen onderseheid gemaakt tussen
schriftelijke en mondelinge uitingen.

2.4.2 Interpretatie

Ook uit deze zaak blijkt dat de CRvB aanvaardt dat de uitingsvrijheid binnen
het werkverband geldt. De Centrale Raad bevestigt met de hierboven
aangegeven overwegingen ten aanzien van de bewoordingen van het besluit,
het oordeel van het ambtenarengerecht dat het hier om een beperking van
de vrijheid van meningsuiting gaat. Hierbij komen art. 7 Gwen art. 10
EVRM aan de orde. De feiten van de casus uit 1981 vallen nog onder de
oude Grondwet. Alleen de schriftelijke meningsuitingen kunnen daarom
aan art. 7 worden getoetst. Voor de mondelinge uitingen wordt overwogen
dat deze worden bestreken door art. 10 EVRM, en dat tevens aansluiting
kan worden gezocht bij het in 1983 in werking getreden art. 7, derde lid,
Gw, omdat weliswaar naar nationaal recht ten tijde van het bestreden besluit
de vrijheid om mondeling zijn mening te uiten nog niet in de grondwettelijke
grondrechten was geincorporeerd, maar wel al als een belangrijk beginsel
was erkend. Deze handelwijze van de reehter is identiek aan de benadering
in AB 1987, 149 en TAR 1986, nr. 208.

Ten aanzien van de mogelijke beperkingen volgt de CRvB een naar
de verspreidingsjurisprudentie verwijzende regel dat beperkingen naar tijd,
plaats en wijze van uiten zijn toegestaan, maar geen betrekking mogen
hebben op de inhoud. Verder wordt 'volledigheidshalve' aangetekend dat
de in de jurisprudentie erkende functioneringsnorm aan de ambtenaar
beperkingen oplegt, tegen overschrijdingen waarvan het bevoegd gezag
achteraf kan optreden. Een dergelijke casus is volgens de rechter niet aan
de orde.

Noch de omschrijving van het recht in het eerste lid van art. 10, noch
de beperkingsclausules van het tweede lid worden aan de orde gesteld,
ondanks de uitdrukkelijke erkenning van de toepasselijkheid van art. 10
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EVRM in dezen, wat aansluit bij de al eerder gesignaleerde terughou-
dendheid ten aanzien van de verdragsrechtelijkgewaarborgde uitingsvrijheid.

2.4.3 Toetsing

2.4.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

De toetsing aan art. 7 Gw 1972 en aan het beginsel inzake de mondelinge
uitingsvrijheid bestaat in de kern uit de volgende overwegingen. De
beperking in casu heeft als hoofdkenmerk de inhoud en komt nagenoeg
op een absoluut verbod neer. Hiervoor is van belang dat onder 'derden',
behoudens een beperkte uitzondering, 'iedereen' moet worden verstaan.
'Verder acht de Raad het niet zonder gewicht, dat het verbod niet tot de
diensttijd en de werkplek van eisers beperkt is doch zich ongelimiteerd
daarbuiten uitstrekt. ' Het dagelijks bestuur, de gedaagde in kwestie, is gelet
op de c1ausulering, tot een dergelijke beperking niet bevoegd. Het verbod
kan dus niet worden gehandhaafd wegens strijd met ten dele het oude art.
7, ten dele het genoemde beginsel.

De toetsing spitst zich zoals blijkt toe op de tekst van het besluit. Aan
de hand hiervan kan de rechter al een oordeel geven over de strijdigheid
van het besluit. De concrete aantasting van het functioneren hoeft niet
onderzocht te worden. Hoewel het besluit is gericht tot bepaalde personen,
is de toetsing toch geabstraheerd van de feitelijke context van de wijze van
uiten. Verbodsnorm en de toepassing daarvan in individuele gevallen vallen
hier samen.

Het gevolg dat aan de toetsing moet worden gegeven is vervolgens
onderwerp van overweging. Volgens de CRvB dient de nietigverklaring
zich, anders dan het gerecht oordeelde, tot het gehele bestreden besluit uit
te strekken. 'De Raad acht het in een geval als het onderhavige niet op
de weg van de rechter te liggen de grens te zoeken tussen een toelaatbaar
en een ontoelaatbaar gedeelte van het bestreden besluit.' Er is bovendien
onzekerheid over de precieze grens. Deze begrenzing van de rechterlijke
taak doet denken aan de leer van de onsplitsbare wilsverklaring welke in
eerste instantie ten aanzien van gemeentelijke verordeningen werd gehan-
teerd met het oog op art. 168 gem. w. Dat deze splitsingsvraag speelt, sluit
aan bij de hiervoor omschreven op de tekst gerichte wijze vantoetsing van
een 'algemene verbodsnorm'.
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2.5 Verbod op nevenbetrekking

De hier behandelde casus betreft een Veenendaalse politieagent die in zijn
vrije tijd voorzitter is van een atletiekclub, en in die hoedanigheid contacten
met de pers onderhoudt, waardoor hij plaatselijk grote bekendheid is gaan
genieten. Deze bemoeienis met de pers kreeg steeds verder vorm door
bijdragen aan verschillende bladen. Het controversieel geachte karakter
van sommige publikaties, en het optreden als verslaggever en persfotograaf
in het algemeen, schoot de korpschef in het verkeerde keelgat, met als
gevolg dat de verleende ontheffing van het verbod op het verrichten van
nevenwerkzaamheden werd ingetrokken.

2.5.1 Regelgeving

Ter toetsing staat derhalve (de uitvoering van) het algemene verbod op het
vervullen van nevenbetrekkingen ingevolge art. 91, eerste lid, aanhef en
onder b, Ambtenarenreglement gemeentepolitie 1958. Ontheffing kan
worden verleend, indien het vervullen van de nevenbetrekking de behoorlijke
vervulling van de plichten als ambtenaar niet in gevaar kan brengen en het
aanzien van het politieambt niet kan schaden. De ontheffing, de tekst van
de uitspraak spreekt van machtiging, kan te allen tijde worden ingetrokken.

2.5.2 Interpretatie

In de uitspraak van het AG Arnhem van 22 januari 1987 (TAR 1987, nr.
87) speelt de vrijheid van meningsuiting een rol zonder dat deze wordt
bezien in het licht van een der grondrechtsbepalingen. Ten aanzien van
deze vrijheid wordt ondermeer de precieze omvang van de toelaatbare
beperkingen in het vage gelaten. Alleen is uit de uitspraak af te leiden dat
'terughoudendheid ' moet worden betracht als de inhoud van uitingen mede
ten grondslag ligt aan een beperking, zoals in dit geval.

Het verbod op het hebben van een nevenbetrekking wordt in enige
uitspraken van de CRvB geplaatst in het kader van de vrijheid van onderwijs
(art. 23 GW).21In tegenstelling tot de onderhavige casus gaat het daarbij
namelijk om het geven van onderwijs in een autorijschool.

21 CRvB 16 november 1989, AB 1991, 24, nt. HH, TAR 1990, 13, nt. C.l.G. Olde Kalter
in TAR 1990, p. 380-384; CRvB 8 augustus 1991, AB 1991, 577, nt. HH.
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2.5.3 Toetsing

2.5.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

Merkwaardig is dat eerst ten aanzien van de intrekking door de rechter
geconstateerd wordt dat geen normen van geschreven recht geschonden
zijn, en vervolgens de vrijheid van meningsuiting erbij betrokken wordt
op een wijze die niet anders kan betekenen dan dat er in casu strijdigheid
met dit grondrecht, en dus met een algemeen verbindend voorschrift, is.
Het gerecht neemt het grondrecht mee in de toetsing aan ongeschreven recht;
de toetsing aan het grondrecht is verweven in de vraag of het bestreden
besluit berust op een voldoende draagkrachtige motivering. De toetsing
van een ontheffing die 'te allen tijde' kan worden ingetrokken, kan
weliswaar slechts beperkt van aard zijn, maar dit heeft volgens het gerecht
geen betrekking op het aan het besluit ten grondslag liggende feitenpatroon
en de kwalificatie daarvan.

Het grondrechtelijk belang is dus slechts een van de elementen in de
algemene belangenafweging zonder hierbij een bijzondere positie in te
nemen. Deze wijze van toetsing sluit in dit opzicht aan bij de benadering
in de affaire rond de ambtenaar van de Terneuzense sociale dienst, waar
evenwel aansluiting werd gevonden bij de functioneringsnorm, en de
uitingsvrijheid zo een zwaarder element in de toetsing is.

De toetsing van de intrekking van de ontheffing is vanuit grondrechtelijk
oogpunt eigenlijk marginaal te noemen, hoewel deze toetsing klaarblijkelijk
wei meewerkt aan het oordeel dat een draagkrachtige motivering ontbreekt.
Aan de vrijheid van meningsuiting wordt alleen de eis ontleend dat de
burgemeester zich terughoudend had moeten opstellen tegenover het voorstel
van de korpschef. De terughoudendheid schuilt in het feit dat hoewel de
bewoordingen weI de indruk wekken, niet wordt duidelijk gemaakt of een
dergelijke beperking nu vanwege de uitingsvrijheid geoorloofd is of niet.

De toetsing aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs in de
voormelde uitspraken van de Centrale Raad laat daarentegen juist een
toetsing aan een voor de gelegenheid aangescherpte jurisprudentiele
'functioneringsnorm' zien. Het gaat om de vraag of de goede vervulling
van de functie of de goede functionering van de openbare dienst 'in volstrekt
ontoelaatbare mate' zijn aangetast. De motivering is zeer uitgebreid en
principieel van aard. Dit werd eerder in deze paragraaf ook geconstateerd
bij andere uitspraken. De grondrechtelijke context van deze zaken is zozeer
afwijkend, dat zij niet vergelijkbaar zijn met een geval waarin de uitingsvrij-
heid speelt. De rechter komt namelijk tot deze opstelling omdat hij uitgaat
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van een interpretatie van art. 23 Gw waarin de op ambtenarenregiementen
berustende beperkingen in casu niet herieidbaar zijn tot de Grondwet. De
daaruit volgende ontoelaatbaarheid van dergeIijke beperkingen acht de
reehter onaanvaardbaar. Gezien het feit dat de art. 125 e.v. Aw 1929 niet
zien op de beperking van de onderwijsvrijheid, wordt de tot de herziening
van de Ambtenarenwet 1929 in 1988 -waarbij deze bepalingen werden
ingevoegd- in de jurisprudentie gehanteerde beperkingsnorm in aangescherp-
te vorm gehandhaafd ten behoeve van de beoordeling van een beperking
van de vrijheid van onderwijs.F Een soortgeIijke houding ten opziehte
van de uitingsvrijheid is niet toegestaan gezien de beperkingsnorm in art.
125a.

2.6 Conclusies

Interpretatie
Bij de benadering van de uitingsvrijheid door de ambtenarenrechter moet
worden bedacht dat het antwoord op de vraag of grondreehten eigenlijk
weI gelden voor de ambtenaarsverhouding lange tijd omstreden is geweest.
Hoewel de jurisprudentie merendeels dateert uit de periode waarin genoemde
vraag ten gunste van de ambtenaar wordt beantwoord, werkt het vraagstuk
nog wei door in de jurisprudentie, en wel als het gaat om de invulling van
de beperkingsmogelijkheid. Hoewel de reikwijdte van het grondrecht zieh
in beginsel uitstrekt tot het overheidspersoneel (zowel burgerlijk als militair),
kunnen namelijk meer beperkingen noodzakelijk zijn dan ten aanzien van
andere staatsburgers. De algemene lijn in de jurisprudentie is dat ambtenaren
terughoudendheid dienen te betraehten bij de uitoefening van de uitingsvrij-
heid.

De gevonden jurisprudentie heeft betrekking op hetzij de periode v66r
de Grondwetsherziening in 1983, hetzij op de periode v66r de herziening
van de Ambtenarenwet 1929, de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de Wet
reehtstoestand dienstpliehtigen. 23 Er kan derhalve nog niets worden gezegd
over de benadering van onder meer art. 125a Aw op het punt van de
uitingsvrijheid. De ambtenarenreehter gaat overigens nergens in op de
gevolgen van de perikelen rond het grondwettelijk overgangsreeht van art.
140 Gwen de 'reehtstreekse werking' van grondreehten in de Grondwet

22 Deze benaderingswijze is in de literatuur sterk omstreden, zie bv. de in de vorige noot
genoemde annotaties. Zie ook H.L.e. Hermans, Beperkingen van de onderwijsvrijheid,
School en Wet 1991, p. 183-187. De kritiek richt zich onder meer op de betekenis van de
grondwettelijke beperkingssystematiek voor art. 23 Gw.

23 Inwerkingtreding van de aanvullingen op 2 nov. 1988 (k.b. 10k!. 1988, Stb. 487).
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voor de in niet-formele wetgeving vervatte reehtspositievoorsehriften die
beperkingen bevatten. Dit was relevant voor te beoordelen feiten in het
tijdvak van 17 februari 1983 tot de inwerkingtreding van de op ambtenaren
toegespitste beperkingsregels in 1988, aangezien volgens de grondwettelijke
beperkingssystematiek bijna steeds een basis voor beperking in een formele
wet is vereist. 24

Een algemene karakteristiek van de benadering van de ambtenarenreehter
is de uitvoerigheid van de overwegingen. De reehter hanteert nauwelijks
een beknopte en zakelijke stijl, en wil wel eens aanknopen bij aehterliggende
reehtsbeginselen, zoals de tolerantie die aan het grondwettelijk grondreeh-
tensysteem ten grondslag ligt.

Zowel art. 7 Gw als art. 10 EVRM en art. 19 IVBP worden door de
ambtenarenreehter toegepast. In het geval van art. 7 komt de tekst van de
bepaling niet reehtstreeks aan de orde. De reehter heeft een op de ambtelijke
verhouding toegespitste beperkingsnorm ontwikkeld, waarvan een
vergelijkbare formulering nu in de wet is neergelegd. V66r 1983 werd het
grondreeht in art. 7, derde lid, reeds als beginsel door de reehter gehan-
teerd, in verband met mondelinge uitingen (AB 1987, 149; TAR 1985,
nr. 59 en 1986, nr. 208). De tekst van art. 7 kenteen versehillende formule-
ring van de beperkingsclausule in beide leden. Het door de ambtenarenreeh-
ter ontwikkelde criterium en de tekst van art. 125a maken dit onderseheid
eehter niet.

De interpretatie van de uitingsvrijheid leidt in het geval van het
affieheverbod in de lagere instan ties tot een zeer restrietieve benadering,
wat overigens een uitzondering is gebleven. Voor het overige heeft de CRvB
beslist dat de beseherming van de uitingsvrijheid zieh ook uitstrekt tot binnen
het werkverband, waarmee een moeizame restrietieve interpretatie wordt
vermeden. De reikwijdte wordt ook in zoverre opgerekt dat plannen en
voorbereidingshandelingen om tot meningsuiting te komen mede worden
besehermd.

Uit de gehele behandelde jurisprudentie blijkt dat beperkingen in de
ambtenaarsverhouding betrekking hebben op de inhoud van de uiting. Omdat
eehter beperkingen vanwege de inhoud alleen door de formele wetgever
mogen worden gemaakt, onderseheidt de ambtenarenreehter tussen de inhoud
van de uiting en de wijze van uiting, waarbij de wijze van uiting ruim wordt
opgevat, en bijvoorbeeld ziet op het kwetsende of aanstootgevende karakter
van de bewoordingen waarin de uiting is gedaan. Betreft eehter een

24 Zie over bet grondwettelijk overgangsrecbt M. Oosterbagen, Artikel 140, in: P.W.C.
Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet, Zwolle 1992.
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beperking, zoals het spreekverbod, de inhoud zonder meer dan is deze
ontoelaatbaar. Het onderscheid tussen 'openbaren' en 'verspreiden' wordt
ook door de ambtenarenrechter gehanteerd, waarbij de beperking van het
verspreidingsrecht naar tijd, plaats en wijze van uiting meer in verband
met de inhoud mag staan dan in de benadering van de Hoge Raad (AB 1986,
579). Het kernprobleem van de uitingsvrijheid ten aanzien van ambtenaren
is eigenlijk de vraag in hoeverre vanwege de inhoud van een uiting beperkt
mag worden. Hier is een zekere verwantschap met het 'hostile-audience'
leerstuk uit de Arob-jurisprudentie. In de ambtelijke verhouding lijken
beperkingen die in direct verband met de inhoud staan niet te vermijden
te zijn, vanwege het karakter van een werkverband in dienst van de
verwezenlijking van overheidsbelangen.

Toetsing
De in de jurisprudentie ontwikkelde, en vervolgens in een soortgelijke
formulering in de wet neergelegde, beperkingsclausule is vrij vaag, en
wellicht staat de bepaling daardoor op gespannen voet met het grondwettelijk
beperkingsstelsel. Doch dit is niet anders mogelijk in verband met de rijke
casuistiek die het gevolg is van de uitoefening van discretionaire bevoegdhe-
den van het bevoegde gezag ten aanzien van ambtenaren. Hierbij zou een
afstandelijke rechterlijke houding kunnen aansluiten. Dit is echter doorgaans
niet het geval. Door de wijze van toetsing, waarbij de omstandigheden van
het geval indringend in ogenschouw worden genomen, komt de ambtenaren-
rechter in de meeste gevallen tot een adequate bescherming van de vrijheid
van meningsuiting.

Het functioneringscriterium maakt het niet noodzakelijk een rechtsposi-
tieregeling in abstracto te toetsen en wijst daarin duidelijk in de richting
van een op de concrete omstandigheden toegespitste toetsing. Dit is
verklaarbaar door de omstandigheid dat in het ambtenarenrecht de algemene
gedragsnorm vrij vaag is, zodat een dergelijke toetsing geen adequate
rechtsbescherming oplevert. Behoudens enkele uitzonderingen speelt
abstracte toetsing dan ook geen rol. In het geval van het spreekverbod (TAR
1985, nr. 59) betreft de abstracte toetsing het bestreden besluit zelf, dat
concreet besluit en achterliggende verbodsnorm tegelijk is. De toetsing in
het kader van de verspreidingsjurisprudentie met betrekking tot de affiches
in het gerechtsgebouw abstraheert van het concrete geval, wat een terughou-
dende indruk maakt, aangezien het daarbij blijft (AB 1986,579). Ook hier
gaat het om een verbodsnorm. Zodra (elementen uit) de tekst van een
bepaling getoetst moeten worden, en derhalve hun betekenis op zich
vastgesteld moet worden, komt abstracte toetsing voor. Zo ook ten aanzien
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van het begrip 'plichtsverzuim' in een ambtenarenreglement (AB 1980,
90).

De toetsing aan art. 10 EVRM en art. 19 IVBP is eerst summier en
terughoudend (redelijkheidstoetsing: AB 1987, 149, TAR 1988, nr. 208,
AB 1986,579), maar in een vrij recent geval (TAR 1988, nr. 165) wordt
in concreto dieper ingegaan op de beperkingsmogelijkheden van het recht
in art. 10 EVRM, waarbij de nadruk ligt op de vraag of de beperking 'bij
wet voorzien' is. Uit de benaderingswijze blijkt in dit geval dat aansluiting
wordt gezocht bij de jurisprudentie van het EHRM.

In het kader van een disciplinaire bestraffing kan toetsing op twee
niveaus plaatsvinden: zowel bij de vraag of er sprake is van plichtsverzuim,
als bij de vraag naar de evenredigheid van de opgelegde straf (AB 1980,
90).

De ambtenarenrechter toetst in de meeste gevallen de verrichte belange-
nafweging op rechtmatigheid via de functioneringsnorm, met name waar
het gaat om ontslag, berisping en beoordeling. Uit de interpretatie en uit
de wijze van toetsing van de uitingsvrijheid blijkt incidenteel wel van een
enigszins terughoudende benadering ten aanzien van de uitoefening van
discretionaire bevoegdheden (bv. AB 1987, 149).

De beoordeling van de beperking van de uitingsvrijheid van ambtenaren
wordt door de rechter duidelijk gerelateerd aan de context van de ambtelijke
werkkring. De reacties van anderen en de gevolgen voor de samenwerking
zijn bepalend voor de vraag of een beperking geoorloofd is. Dit kan ertoe
leiden dat een ontslagbesluit weliswaar nietig wordt geoordeeld, maar dat
met het oog op de toekomst de nietigheid tevens voor gedekt wordt ver-
klaard. De benadering getuigt van een grote genuanceerdheid. Het gaat
niet om strijd of geen strijd, maar om de mate waarin een concreet besluit,
na afweging van alle relevante factoren, op gespannen voet staat met de
uitingsvrijheid.

In de behandelde gevallen gaat het om discretionaire bevoegdheden,
waarvoor naast de grondrechtstoetsing in enkele gevallen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur van stal worden gehaald. In het ontslag-
geval-Temeuzen (TAR 1987, nr. 32; 1988, nr. 152) geschiedt de
grondrechtstoetsing aan de functioneringsnorm in het kader van de toetsing
aan genoemde beginselen. Hoewel het toetsing van een niet-verienging van
een dienstverband na een proeftijd betreft - waarbij wordt onderzocht of
de ambtenaar aan in redelijkheid te stellen verwachtingen heeft voldaan -
is de toetsing aan de uitingsvrijheid in dit kader zeker niet marginaal.

WeI blijkt incidenteel van een enigszins marginale toetsing via ongeschreven
beginselen. In het geval van de publicerende politieagent (TAR 1987, nr.
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87) is de vrijheid van meningsuiting een factor in het onderzoek naar de
draagkracht van de motivering. Ook in een van de Stelling-uitspraken wordt
de uitingsvrijheid in de context van de draagkracht van de motivering bezien
(TAR 1986, nr. 208). In de plakverbodzaak (AB 1986,579) wordt na de
toetsing aan de uitingsvrijheid een redelijkheidstoetsing verricht. De
voortvarende benadering van de uitingsvrijheid heeftechter in het algemeen
de overhand.

Een maal is een 'kort-geding' uitspraak aangetroffen, waarin geen
terughoudendheid aan de dag wordt gelegd, hoewel de VzAG er wei blijk
van geeft zich van het probleem bewust te zijn (AB 1984, 116). Hij gaat
onbekommerd over tot een, zelfs voor een kort geding waarin indringend
aan een grondrecht wordt getoetst, wei zeer uitgebreide bespiegeling over
de reikwijdte van de uitingsvrijheid ten aanzien van de verspreiding via
affiches. Ook de gegeven grondrechtsinterpretatie is een unicum.

3 Mdeling rechtspraak Raad van State

3.1 Plakverbod

Het terrein van het plakverbod is in de loop der jaren al danig platgetreden.
Het perspectief van dit onderzoek maakt een hernieuwd bezoek echter
onverrnijdelijk. De 'plakverbod'-jurisprudentie van de ArRvS is een van
de drie omvangrijke deelgebieden van de Afdelingsjurisprudentie over de
vrijheid van meningsuiting (samen met de antenneverbod- en de omroepvrij-
heidzaken). In hoofdzaak betreft dit gebied toepassing van art. 7 (eerste
lid) Gw. In de marge speeJt art. 10 EVRM een rol. Na een schets van de
plakverbodnormstelling (§ 3.1.1) worden in vergelijkend perspectief
behandeld de vraag of de uitingsvrijheid restrictief of extensief geinter-
preteerd wordt (§ 3.1.2), en de vraag of en in welke mate er sprake is van
een terughoudende toetsing aan de uitingsvrijheid (§ 3.1.3).

3.1.1 Regelgeving

De term 'plakverbod' wordt hier ruimer opgevat dan alleen het op onroerend
goed aanbrengen van gedrukte of geschreven stukken; hij wordt gebruikt
als verzamelnaam voor verbodsbepalingen die betrekking hebben op uitingen
op affiches, borden, zuilen of spandoeken." De diverse normen zijn in

25 Vgl. H. ter Brake, Het strafrecht van de gemeente, diss. VU, Arnhem 1986, p. 375-386.
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veel gevallen een uitvloeisel van de autonome verordeningsbevoegdheid
op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het kan gaan om bepalingen in de
gemeentelijke APV, een aparte verordening ter bescherming van stedelijk
schoon, een provinciale verordening ter bescherming van bodem en
landschap of een provinciaal wegenreglement. Daarnaast is ook de
gemeentelijke bouwverordening op grond van de Woningwet van belang
gebleken. Blijkens de onderzochte jurisprudentie verschillen de normen
in redactie en precieze reikwijdte, maar varieren zij op hetzelfde thema.
Dit thema ligt besloten in de doelstelling: het tegengaan van ontsierende
elementen in de bebouwde en onbebouwde omgeving.

Uit de aangetroffen verbodsnormen komen verschillende kenmerken
naar voren.
- Sommige bepalingen richten zich tot de eigenaar/gebruiker van een
onroerend goed, andere tot een ieder. Hierdoor zijn er verschillende soorten
geschillen. Aan de ene kant gevallen waarin de rechthebbende verhinderd
wordt zijn eigen bezittingen te gebruiken voor het uitdragen van denkbeelden
of inlichtingen, bijvoorbeeld reclame voor het eigen bedrijf of de eigen
winkel, en aan de andere kant gevallen waarin al diegenen die het bezit
van een ander willen gebruiken om zich te uiten door een verbod worden
getroffen. Onder de laatste groep vallen diegenen die om ideologische/poli-
tieke redenen een muurkrant willen aanbrengen. Daarbij kunnen van het
verbod uitgezonderd zijn zij die toestemming hebben van de rechthebbende
of zelf rechthebbende zijn.
- De verbodsbepaling kan zich beperken tot de weg, of zich ook uitstrekken
tot onroerend goed langs de weg, of zichtbaar vanaf de weg.
- Het verbod kan zien op een ruimtelijk object, zoals voorwerpen of stoffen
of meer in het bijzonder palen, borden of zuilen, of het kan direct
betrekking hebben op uitingen die aan zulke objecten bevestigd zijn
(aanplakbiljetten). Sommige zijn verder toegespitst op het verbieden van
reclame-uitingen,
- Sommige verbodsnormen maken uitdrukkelijk een uitzondering voor
uitingen die bescherming genieten van art. 7 Gw.
- Het verbod om zonder vergunning te plakken kan een uitzondering
bevatten voor openbare plakgelegenheden.
- Voor sommige verbodsbepalingen is de gelding afhankelijk van een
mededeling van b. en w. dat aan bepaalde eisen niet is voldaan, zoals
schending van 'redelijke eisen van welstand', of het bestaan van gevaar
voor de verkeersveiligheid of hinder voor de omgeving.
- De regeling waarin de norm staat geeft aan welke belangen met het
plakverbod worden gediend. Meestal zijn dat de belangen van openbare
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orde en verkeersveiligheid. Staat het verbod in de bouwverordening dan
moet een aan te plakken uiting aan 'redelijke eisen van welstand' voldoen.

Tevens is sprake van de mogelijkheid in een concreet geval de werking
van het verbod op te heffen door verlening van een vergunning, ontheffing
of vrijstelling. Ook hier zijn een aantal kenmerken aan te wijzen.
- De bevoegdheid is discretionair; er 'kan' beschikt worden.
- Soms wordt de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid gekoppeld
aan het voldaan zijn aan een voorwaarde. Een voorbeeld hiervan is dat
ontheffing verleend kan worden indien daardoor naar het oordeel van het
beschikkende orgaan het landschapsschoon niet op ontoelaatbare wijze wordt
geschaad. Meer gebondenheid bestaat in het geval dat een vergunning
verleend kan worden mits de uiting voldoet aan eisen van welstand die
worden gesteld om ontsiering van het stadsbeeld tegen te gaan.
- Soms wordt bepaald dat van uitoefening van de discretionaire bevoegdheid
kan worden afgezien als een bepaalde omstandigheid zich voordoet, bijvoor-
beeld weigering van de vergunning wegens gevaar voor de openbare orde.

De strafrechter heeft in tegenstelling tot de ArRvS te maken met
uiteenlopend geformuleerde bepalingen waarin 'plakken', in de zin van
het aanbrengen van aanplakbiljetten of anderszins gebruiken van particuliere
en gemeentelijke eigendommen, alleen verboden is voor hen die geen
privaatrechtelijk rechthebbende zijn of geen toestemming van de rechtheb-
bende hebben. Hiermee wordt een op zich al onrechtmatige gedraging
(immers een inbreuk op eens anders recht) van een strafrechtelijke sanctie
voorzien. Het belangrijkste onderscheid met de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak ligt in het door de norm te beschermen belang. De
door de ArRvS getoetste verbodsbepalingen dienen ter bescherming van
de 'openbare orde' in ruime zin (waaronder zaken als verkeersveiligheid
of bescherming van de welstand worden gebracht), en de door de
strafrechter getoetste zien meer specifiek op de bescherming van rechten
van derden (met name rechten van eigenaars en huurders) tegen inbreuken
door het aanplakken.
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3.1.2 Interpretatie

Verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad
Bij de toetsing van plakverboden gaat het in hoofdzaak om art. 7, eerste
lid, Gw, dat de drukpersvrijheid regelt:
'Niernand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten
of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet.'
Deze tekst stamt uit 1848. De interpretatie ervan heeft geleid tot de
ontwikkeling van de 'verspreidingsjurisprudentie'. Deze ontwikkeling is
al op vele plaatsen beschreven en geanalyseerd. Voor de vragen van dit
onderzoek wordt mede hierop teruggegrepen. Met name moeten genoemd
worden de aan de verspreidings- en plakjurisprudentie gewijde gedeelten
van de dissertatie van Kistenkas uit 1989.26

De verspreidingsjurisprudentie van de Hoge Raad IS omvangrijk. Ret
beginpunt wordt doorgaans gelegd bij het arrest van de Hoge Raad van
7 november 1892 (W 6259) over de Haagse ventverordening, waarin de
verspreidingsvrijheid binnen de werkingssfeer van art. 7 werd getrokken.
Vit de arresten van de Roge Raad van 28 november 1950 (NJ 1951, 137
en 138, APV's Tilburg en Sittard), 27 februari 1951 (NJ 1951, 472,
Eindhoven 1) en 17 maart 1951 (NJ 53,389, Nuth) zijn de hoofdpunten
te destilleren:
1. Aan het kernrecht van het openbaren in art. 7 Gw, betreffende de
geestelijke sfeer, is als 'connex' recht verbonden het recht gedrukte stukken
te verspreiden, dat de ruimtelijke sfeer betreft." Het verspreidingsrecht
heeft een dienende functie. Op deze wijze kan de beperking van het
verspreidingsrecht worden onttrokken aan de clausule 'behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet', waarin 'wet' in forme le zin wordt
opgevat. Zo is het ook organen van lagere overheden mogelijk beperkingen
aan te brengen met het oog op huishoudelijke belangen.
2. De beperkingen van het verspreidingsrecht mogen ten aanzien van een
zelfstandig verspreidingsrniddel niet zover gaan dat er sprake is van een
algemeen verbod of van voorafgaand verlof. Zelfstandig rniddel van
verspreiding wil zeggen een middel dat naast andere een zelfstandige
betekenis heeft en met het oog op die verspreiding in een bepaalde behoefte

26 Kistenkas 1989, hoofdstukken II en ill, p. 10-58; ook De Meij 1989, p. 100-117.
27 De Meij spreekt van een teleologische interpretatie van art. 7, dus gelet op doel en strekking

van het artikel: De Meij 1989, p. 103. De term 'connex' recht is afkomstig van I. van der
Hooven, De plaats van de Grondwet in het constitutionele recht , diss. UvA, tweede druk,
Zwolle 1988, p. 230.
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kan voorzien. Van een derge1ijk midde1 moet een gebruik van enige
betekenis overblijven.
3. Verscheidene activiteiten zijn door de Hoge Raad aangemerkt als
zelfstandig verspreidingsmiddel. Onder andere kladden, plakken of affiche-
ren (HR 19 september 1977, NJ 1978, 516, Hengelo, en HR 2 oktober
1979, NJ 1980, 105, Dordrecht).

Na 1950 is de benadering van het verspreidingsrecht door de Hoge Raad
langs de geschetste lijnen verlopen, met name in strafzaken betreffende
de overtreding van p1akverbodbepalingen. Van een verdere ontwikkeling
van de gevolgde interpretatie was lange tijd geen sprake. Uit de volgende
paragraaf over de wijze van toetsing zal blijken dat de toetsing aan de
verspreidingsvrijheid door de Hoge Raad in de jaren tachtig wel een
verandering heeft ondergaan. Hiermee gaat een mogelijke extensieve
interpretatie van de verspreidingsvrijheid samen. Echter door de cassatietaak,
waarbij de Hoge Raad globaal gesproken heeft toe te zien op de naleving
van het recht, en niet op de waardering van de feitelijke omstandigheden
van een casus, is de Hoge Raad niet geneigd meer uitleg van wettelijke
bepalingen te verschaffen dan nodig is voor een beoordeling van de
cassatiemiddelen. Deze terughoudendheid hoeft op zichzelf niet tot een
summiere motivering te leiden, maar dat is wei het geval bij het versprei-
dingsrecht. Steeds worden dezelfde formules gebruikt met, lijkt het wei
voor de beschouwer, weinig verband met de feiten van de casus. Deze
verstarring in de interpretatie leek in de jaren tachtig een aantal malen
doorbroken te worden door schuchtere aanzetten tot wat weI genoemd wordt
het sociale aspect van de uitingsvrijheid.

In het arrest van 5 januari 1988 (plakverbod Haarlern; Gst. 6872, 5)
wordt, op grond van de wijze waarop de cassatiemiddelen worden afgedaan,
een aanvaarding door de Hoge Raad van een zorgplicht voor de overheid
gelezen." Deze zorgplicht omvat het aanbrengen van voldoende vrije
plakmogelijkheden binnen een gemeente. In eerdere arresten refereerde
de Hoge Raad in de beoordeling van cassatiemiddelen wei eens aan het
al dan niet aanwezig zijn van openbare plakp1aatsen in verband met de
feitenvaststelling door 1agererechters (o.a. HR 19september 1977, NJ 1978,
516, Hengelo), maar een op plakplaatsen gerichte zinsnede in de verordening
wordt op grond van art. 7 Gw niet noodzakelijk geacht (HR 9 juni 1981,
NJ 1981, 516, Deventer, en HR 28 juni 1983, NJ 1984, 64, Zevenaar).

28 R. de Winter, Het Haarlemse plakverbod: het vereiste van voldoende vrije plakmogelijkheden,
NICM-Bulletin 1989, p. 439-446.
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Een dergelijke zorgplieht zou een uitbreiding van de reikwijdte van de
verspreidingsvrijheid betekenen. Eehter de Hoge Raad laat zich er in het
Zevenaar-arrest niet over uit, althans niet in reehtstreekse zin. Het enige
wat hij zegt is dat de rechtbank door de feitelijke vaststelling dat het aantal
vrije plakmogelijkheden zo gering is dat van enig gebruik van betekenis
van het verspreidingsmiddel van plakken geen sprake kan zijn, niet heeft
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, noeh onbegrijpelijk is
geweest, terwijl het feitelijk karakter toetsing in eassatie uitsluit. Hieruit
kan inderdaad volgen dat de Hoge Raad ook van mening is dat de
verspreidingsvrijheid de aanwezigheid van voldoende vrije plakmoge-
lijkheden impliceert, aangezien de reehtbank het uit art. 7 Gw vond
voortvloeien dat de gemeente de beseherming van reehthebbenden tegen
plakken moest vormgeven op een wijze die gebruik van het verspreidings-
middel zonder toestemming van rechthebbenden niet onmogelijk maakte.

Naar aanleiding van een later arrest (25 september 1989, plakverbod
Tilburg, besproken in het NJCM-Bul1etin 1989, p. 950-952) stelt De Winter
de vraag of de Hoge Raad is teruggekomen op de extensieve interpretatie
in de Haarlemse zaak. Hij beantwoordt deze vraag vooralsnog ontkennend.
Weer komt het reehtseollege niet tot ondubbelzinnige uitspraken. Door de
overweging dat de rechtbank het verweer heeft 'verworpen op gronden
welke die verwerping kunnen dragen', moet uit de motivering van de
reehtbank worden gehaald wat die door de Hoge Raad gesanctioneerde
benadering van het verspreidingsrecht dan weI is. De reehtbank zegt niet
dat voldoende vrije plakmogelijkheden noodzakelijk zijn, maar lijkt van
opvatting te zijn dat de onmogelijkheid van gebruik van enige betekenis
niet voortvloeit uit het enkel en aileen ontbreken van dergelijke mogelijkhe-
den in een gemeente. Wanneer de zorgplieht dan wel bestaat hangt kennelijk
van de plaatselijke omstandigheden af.

De Winter blijft de ontwikkelingen kritiseh volgen, want als de Hoge
Raad op 17 oktober 1989 weer een arrest met betrekking tot het Tilburgse
plakverbod wijst (AB 1990, 318), concludeert hij dat de 'verspreidingsju-
risprudentie' ter ziele is.29 De reehtbank overweegt dat hoewel er geen
openbare aanplakborden door de gemeente zijn ingericht dit niet tot gevolg
heeft dat bijzondere plaatselijke omstandigheden met zich brengen dat in
feite geen gebruik van enige betekenis overblijft. De Hoge Raad aecepteert
de handelwijze van de rechtbank, en stelt daarbij dat het niet in strijd is
met art. 7 Gw dat bij gebrek aan openbare plakplaatsen altijd toestemming

29 R. de Winter, Geen eeuwfeest voor de verspreidingsjurisprudentie, Kleine necrologie van
een leerstuk, NJCM-Bulletin 1990, p. 444-450.
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van een derde noodzakelijk is, aangezien 'voorafgaand verlof' in dit artikel
voorafgaand verlof door de overheid betekent. Uit dit arrest kan men weI
afleiden dat de Hoge Raad vooralsnog niets ziet in een socialiserende
interpretatie van de verspreidingsvrijheid, maar niet dat de versprei-
dingsdogmatiek is veranderd. Het onderzoek naaar de feitelijke omstandighe-
den is immers in handen van de lagere rechters. De Hoge Raad is gebonden
aan de cassatietaak:; in dit licht moeten de overwegingen steeds worden
bezien.

Hoewel art. 7, eerste lid, Gw voor de plakverbodgevallen de gehanteerde
toetsingsnorm is, wordt in vele arresten van de Hoge Raad subsidiair ook
aandacht besteed aan art. 10EVRM, en incidenteel aan art. 19 IVBP. Deze
bepalingen omvatten mede de bescherming van de verspreidingsvrijheid,
onder de noemer van het 'doorgeven' van inlichtingen of denkbeelden. De
aandacht van de Hoge Raad, en daarmee zijn bijdrage aan de interpretatie
van beide mensenrechtenbepalingen is summier, de toepasselijkheid wordt
vaak:in het midden gelaten door de overweging dat gelet op de clausulering
in casu toch geen bescherming uit hoofde van de uitingsvrijheid kan worden
geboden. De beperkingsgronden van de openbare orde (het 'voorkomen
van wanordelijkheden' in de nieuwe Nederlandse vertaling) en de
bescherming van rechten van derden worden ruim uitgelegd." Onder
eerstgenoemde grond werd de bescherming van het landschapsschoon
begrepen geacht (HR 18 januari 1972, NJ 1972, 193, Zeeland)." De
omstandigheid dat beperkingen kunnen neerkomen op de feitelijke
onmogelijkheid van plakken, betekent niet dat de boven geschetste
verbodsnorm in een democratische samenleving ontoelaatbaar is uit het
oogpunt van genoemde gronden. Voor art. 19 IVBP geldt een soortgelijke
redenering. De bescherming die deze internationale grondrechten aan de
verspreidingsvrijheid lijken te bieden is geringer dan bij art. 7 Gw. Niet
wordt gegarandeerd dat er een gebruik van enige betekenis moet overblijven.

Verspreidingsjurisprudentie van de Afdeling rechtspraak
De vraag is nu hoe de 'toepassing' van het verspreidingsjurisprudentieleer-
stuk door de ArRvS verloopt. Wijkt de interpretatie van art. 7, eerste lid,
Gwen van het verspreidingsrecht af van de door de Hoge Raad gevolgde

30 De beschenning van de rechten van anderen is bv. aan de orde inHR 9juni 1981, NJ 1981,
516, en HR 2 maar! 1982, NJ 1984, 133.

31 Vgl. J.G.C. Schokkenbroek, De openbare orde als beperkingsgrond voor de vrijheid van
meningsuiting, NJCM-Bulletin 1986, p. 3-22. He! is overigens de vraag of de nieuwe vertaJing
niet tot een restrictievere uitleg noopt, 'voorkomen van wanordelijkheden' is meer specifiek
gericht op feitelijke ordeverstoringen op of aan de openbare weg.
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benadering? De overwegingen waarmee de Hoge Raad vorm geeft aan de
verspreidingsvrijheid vormen de 'standaard-tekst'. Grosso modo gaat de
Afdeling uit van dezelfde tekst, alleen in eokele uitspraken is er een
afwijking van de standaard.

De 'standaardbenadering' is te vinden in de volgende uitspraken: ArRvS
23 oktober 1978 (AB 1979, 499, Plakverbod Leiden), ArRvS 13juni 1980
(AB 1981, 311, Plakverbod Utrecht), ArRvS 22 januari 1981 (Gst. 6692,
2, Rec1ameverbod 's-Gravenhage), ArRvS 28 april 1981 (AB 1981,480,
Plakverbod Nijmegen), ArRvS 26 juni 1981 (tB/S ill nr. 272, p. 1490,
Bordenverbod Overijssel), 20 augustus 1981 (Gst. 6692, 3, Reclame- en
plakverbod Pijnacker), ArRvS 14 november 1985 CAB 1986, 458,
Rec1ameverbod Amsterdam), ArRvS 10 april 1986 (tB/S 1986 nr. 73,
Rec1ameverbod Margraten), ArRvS 8 april 1988 CAB1988, 357, Reclame-
verbod Bunschoten) en ArRvS 8 april 1988 (Weekoverzicht RvS R.3.153-
188, Rec1ameverbod Gouda). Steeds gaat het om reclame-uitingen.
Voor zover het de interpretatie betreft bestaat de redenering uit de volgende
stappen, waarbij de Afdeling de Rage Raad in de restrictieve interpretatie
van het openbaringsrecht en het wetsbegrip volgt:

- Er is een onderscheid tussen het in art. 7 Gw neergelegde recht am
gedachten of gevoelens te openbaren, en het mede onder dit artikel te
begrijpen recht om de inhoud van gedrukte of geschreven stukken of
afbeeldingen, waarin gedachten of gevoelens zijn geopenbaard, te versprei-
den.
- Ret verspreidingsrecht kan door de gemeenteraad beperkt worden
krachtens artikel 168 van de gemeentewet in het belang van de openbare
orde, zedelijkheid en gezondheid en van andere de huishouding van de
gemeente betreffende belangen zolang deze beperkingen niet de inhoud
betreffen, en niet op een algemeen verbod van een zelfstandig verspreidings-
middel neerkomen, of een dergelijk middel afhaokelijk maken van
voorafgaand verlof.
- Als zelfstandig verspreidingsmiddel worden aangemerkt het aanbrengen
van gedrukte of geschreven stukken (bv. AB 1979, 499), het plaatsen of
hebben van borden ofzuilen aan de weg (bv. AB 1981, 311), het hebben
van een rec1ame (bv. Gst. 6692,3, tB/S 1986 nr. 73), en het aanbrengen
van spandoeken (KG 1990, 144). De 'plakverbod'-jurisprudentie van de
Hoge Raad levert minder variatie op; daar gaat het om het aanbrengen van
aanplakbiljetten of opschriften, het zuivere aanplakken dus.
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Een afwijking van de standaard is te vinden in de uitspraak van 14 april
1978 (tB/S ill nr. 70, Zuid-Holland). Hier wordt overwogen dat omdat
de door art. 7 Gw beschermde uitingen van het verbod zijn uitgezonderd,
er geen strijd van het verbod met dit grondrecht kan bestaan. Dit zegt nog
niets over de vraag of de uiting in easu beschermd wordt. Maar de Afdeling
beweert daarna dat 'overigens' het recht van vrije meningsuiting niet in
het geding is, gezien de aard van het opsehrift op het verwijzingsbord. Deze
uiting is als een reclame-uiting te zien. Kennelijk gaat de ArRvS ervan uit
dat deze uitingen buiten de reikwijdte van art. 7 Gw 1972 vallen.

Door de VzArRvS wordt de gangbare uitleg soms afwijkend geformu-
leerd, maar weI gevolgd. In de beschikking van de VzArRvS van 22 februari
1983 (Gst. 6780, 8, Reclameverbod Noord-Holland) wordt ook uitgegaan
van art. 10 EVRM, in verband met de vraag of en in hoeverre reclame
de besehermiog van dit artikel geniet, De interpretatie betreft de beperkings-
clausule. De bescherming van het landsehapssehoon valt onder de
beperkingsgronden van het tweede lid. Dit is ruet verbazingwekkend, gezien
de verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 24 januari 1967 (NJ
1967, 270), waarin dit standpunt al werd ingenomen. Deze invloed van
de Hoge Raad berust erop dat de tekst van de onderhavige verordening
tot stand kwam naar aanleiding van dit arrest.

Naar aanleiding van de uitspraak over het Nijmeegse plakverbod van
de Afdeling van 28 april 1981 (AB 1981, 480) kan de vraag geopperd
worden of deze reehter een socialiserende interpretatie van de verspreidings-
vrijheid heeft gegeven, in die zin dat de overheid tot taak heeft openbare
plakborden te plaatsen. Een dergelijke taakstelling wordt door sommigen,
onder wie Kistenkas, in deze uitspraak gelezen." Borman legt de tekst
daarentegen anders uit. 33 Hij stelt dat de Afdeling niet meer deed dan
overwegen dat de uitzondering voor openbare plakgelegenheden in het
verbod om zonder vergunning te plakken niet afdoet aan het algemene
karakter van de bepaling. Het is juist dat de tekst van de overwegingen
niet verder gaat, maar het is in dit geval niet zo speculatief om in het
verlengde van de tekst te stellen dat de gemeentelijke overheid dus in feite
plakborden moet plaatsen om het verbod niet algemeen te doen zijn. De
feitelijke situatie is hier van belang, niet aIleen de vormgeving van de tekst
van het plakverbod. De vraag is wat de reikwijdte is van de hier gegeven

32 M. Polak, Het recht van plakken, AA 1983, p. 35-42; Conclusie A-G bij HR 2 maart 1982,
NJ 1984, 133; Kistenkas 1989, p. 50-51; 1.M. de Meij in noot bij ArRvS 28 april 1981,
tBIS m, p. 1404/5.

33 1.A. Borman, noot bij HR 5 april 1983, NJ 1984, 134.
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extensieve interpretatie door de Afdeling. In de andere aangetroffen
uitspraken wordt niet gerept van een sociaal aspect van de uitingsvrijheid.
De bedoelde overweging is echter opgehangen aan de zinsnede over
plakplaatsen, en deze komt in die andere uitspraken niet voor."

Hoewel het 'plakken' uitingen betreft die onder de noemer van de
drukpers gebracht kunnen worden, wordt in de uitspraak van de ArRvS
van 14 november 1985 (AB 1986, 458, Reclameverbod Amsterdam) het
derde lid van art. 7 aangehaald, overigens zonder zelfstandige argumentatie.
Alleen wordt geconstateerd dat omdat er geen strijd is met art. 7, eerste
lid, Gw dit ook niet het geval is met het derde lid. De betrokkenheid van
het derde lid stoelt op de omstandigheid dat de plakverbodnorm in casu
niet is beperkt tot uitingen via de drukpers, maar zich ook uitstrekt tot
andere middelen. Uit de uitspraak blijkt dat de rechter uitgaat van de
interpretatie van het op het eerste lid gebaseerde verspreidingsrecht. De
vraag is in welke mate beperkingen ten aanzien van de openbaringsvorm
krachtens het derde lid vergelijkbaar zijn met beperkingen krachtens het
eerste lid, aangezien de verspreidingsjurisprudentie juist op de verspreiding
van drukwerken is toegesneden." Het verschil in redactie tussen beide
leden lijkt een verschil in beperkingsmogelijkheden te impliceren. Het eerste
lid kent op het eerste gezicht een ruimer begrip 'openbaren' dan het derde-
alwaar aIleen openbaren wegens de inhoud ervan niet aan voorafgaand verIof
mag worden onderworpen- waardoor de bescherming via het censuurverbod
op grond van het eerste lid ruimer zou zijn. Dat in het derde lid niet is
gekozen voor een onderscheid tussen openbaren en verspreiden hangt samen
met het feit dat in geval van niet-schriftelijke uitingen niet goed van
'verspreiden' kan worden gesproken; het onderscheid tussen vorm en inhoud
is moeilijker te maken." Maar de bedoeling van het onderscheid tussen
vorm en inhoud van openbaren is dezelfde als voor het onderscheid tussen
openbaren en verspreiden. Het gaat er zowel bij het in het eerste als het
in het derde lid gemaakte onderscheid om dat uitingen die in de openbaar-
heid plaatsvinden door de lagere overheden gereguleerd moeten kunnen
worden, zonder dat het nodig is het gehele grondrecht van een voor het
openbaren in strikte zin te ruime beperkingsclausule te voorzien. Het
verdient dan ook aanbeveling de uitleg van beide artikelleden zo nauw
mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

34 Behoudens VzArRvS 10 augustus 1989, Gst. 6889,4, waarin echter een verbodsnorm met
een uitzondering voor 'daartoe ingerichte en geplaatste publikatieborden' Diet inhoudelijk
wordt beoordeeld.

35 Zie ook § 3.5.2 (Geluidhinderverbod).
36 Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 35 (Nng, la, p. 35).
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Omdat het meestal om reclame-uitingen gaat is het vanzelfsprekend
dat na de Grondwetsherziening van 1983 art. 7, vierde lid, in de versprei-
dingsjurisprudentie wordt betrokken. Het maken van handelsreclame ontbeert
volgens het vierde lid de bescherming die andere uitingen krachtens de
Grondwet ten deel valt. De beperking naar tijd, plaats en wijze van
verspreiding hoeft in het geval van dergelijke reclame dan ook niet halt
te houden voor het grondrecht op uitingsvrijheid." In de uitspraken van
de ArRvS van 10april 1986 (tB/S 1986 nr. 73, Reclameverbod Margraten),
8 april 1988 (Weekoverzicht RvS R.3.153/88, Reclameverbod Gouda) en
8 april 1988 (AB 1988,357, Reclameverbod Bunschoten) is de redenering
van de Afdeling waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen reclame
waarin gedachten en gevoelens zijn geopenbaard en reclame in de zin van
het vierde lid niet conform de zeer ruime uitleg die in het kader van de
Grondwetsherziening 1983 aan het begrip 'gedachten en gevoelens' is
gegeven." In beginsel vallen hier ook feitelijke mededelingen onder.
Handelsreclame zou dus beschermd worden, als niet in het vierde lid een
uitzondering was gemaakt. Als gevolg van de wijze waarop de Afdeling
het onderscheid verwoord zou het vierde lid overbodig zijn. In de
Afdelingsuitspraakvan24juni 1991 (AB 1992,26; Gst. 6930, 3, Reclame-
verbod Arnhem) gaat het om een uithangbord dat de afgekorte naam van
een opleidingsinstituut bevat. Dit dient volgens de Afdeling tot het openbaren
van gedachten of gevoelens en betreft niet het maken van handelsreclame.
Hiervoor wordt kennelijk van belang geacht dat het instituut geen
winstoogmerk heeft en waarschijnlijk ook dat het om de naam gaat." Naast
handelsreclame kan er sprake zijn van ideele reclame. In een aantal recente
uitspraken betreft het politieke reclame-uitingen in het kader van verkiezin-
gen (VzArRvS 15 maart 1990, KG 1990, 144, en KG 1990, 182).

Uit de jurisprudentie is te destilleren welke algemene belangen een
gerechtvaardigde beperking van de verspreidingsvrijheid kunnen opleveren.
In het kader van art. 7 Gw zijn dit de algemene belangen op grond waarvan
de gemeenteraad tot auto nome regulering ex art. 168 gemeentewet kan

37 De vraag is op welke grond bet begrip 'handelsreelame' moet worden onderscbeiden. Zie
De Meij 1989, p. 215-218. De regering vertrouwde erop, in antwoord op kritiek van de
Raad van State, dat wetgever en reebter in concrete gevallen een oplossing zullen vinden:
Kamerstukken n 1975-1976, I3 872, nr. 4, p. 68-69, 94-95 (Nng, la, p. 67-68, 93-94),
1976-1977, 13 872, nr. 7 (Nng, la, p. 199-200).

38 Kamerstukken IT 1975-1976, I3 872, nr. 4, p. 95 (Nng, la, p. 94).
39 Door P.]. Boon (AB 1992, 26) en Brederveld (Gst. 6930,3) wordt stevige kritiek op bet

buns inziens tautologiscbe karakter van de overweging geuit. Zij zijn van mening dat bet
begrip gedacbten of gevoelens te ruim wordt geinterpreteerd, een naambord bevat geen
meningsuiting.
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overgaan, waaronder de openbare orde, de openbare zedelijkheid en de
openbare gezondheid. Bekend is dat deze open begrippen uiteeniopend
ingevuld kunnen worden. Als het gaat om de plakverbodjurisprudentie dan
springen enkele belangen in het oog. Te weten de openbare orde en/of
verkeersveiligheid, de bescherming van de welstand (AB 1979, 499,
Plakverbod Leiden), en de veiligheid van het openbaar rijverkeer (Gst. 6889,
4, Plakverbod Schijndel, tB/S m,272, Bordenverbod Overijssel, KG 1990,
144, Spandoek 's-Hertogenbosch, KG 1990, 182, Verkiezingsaffiches
Arnhem). Ook de redelijke eisen van welstand voor bouwwerken leveren
een belang op dat door een beperking kan worden gediend. In het ene geval
in het kader van art. 10 EVRM wordt onder de openbare orde de
bescherming van het landschapsschoon begrepen (Gst. 6780, 8, Noord-
Holland). Het gevolgvan de rechterlijke interpretatie van de beperkingsmo-
gelijkheden is dat veel ruimte tot beperking overblijft. De mate van
bescherming hangt dan vooral af van de wijze van toetsing.

3.1.3 Toetsing

3.1.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

Onder wijze van toetsing wordt hier verstaan abstracte of concrete toetsing
(de reikwijdte van de toetsing), en de mate waarin toetsing terughoudend
is te noemen. De plakverbodjurisprudentie gaat door voor het schoolvoor-
beeld van abstracte toetsing door de Afdeling rechtspraak. Alleen in het
ene geval van toetsing aan art. 10EVRM is de toetsing concreet (Gst. 6780,
8). Niet alleen de interpretatie van het verspreidingsrecht is van de Hoge
Raad overgenomen, maar ook in beginsel de wijze van toetsing van
verbodsbepalingen. Alvorens de toetsingswijze te bespreken worden eerst
enige opmerkingen gemaakt over de toegang tot de toetsing.

Toegang tot de toetsing
Ontvankelijkheid bij de Afdeling rechtspraak vereist een beschikking.
Rechtshandelingen naar burgerlijk recht vallen hier niet onder. In het geval
van een gemeentelijk plakverbod dat de vorm heeft van een verbod
behoudens toestemming van de privaatrechtelijk rechthebbende, levert de
weigering van de rechthebbende op het onroerend goed goedkeuring te
verlenen om affiches aan te plakken geen toegang tot de Arob-rechter op,
ook niet als dit door de gemeente geschiedt (ArRvS 31 juli 1984, tB/S V
nr. 353, p. 1476, Plakverbod Tilburg). Dit sluit aan bij de gangbare Arob-
jurisprudentie. Toch is het wel interessant uit het oogpunt van de mogelijk-
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heden die, gelet op een op een bepaalde wijze vormgegeven verbodsnorm,
bestaan om beseherming van de uitingsvrijheid te verkrijgen. In de Tilburgse
easus bepaalde de APV dat b. en w. ontheffing van het plakverbod kunnen
verlenen. Appellant beoogde eehter volgens de reehter het vragen van
privaatreehtelijke toestemming, en de reaetie van b. en w. was ook als
afwijzing van een dergelijk verzoek bedoeld. Hieruit kan geleerd worden
dat, wil men de Arob-reehtsingang behouden, duidelijk gesteld moet worden
dat men ontheffing van het verbod wil indien het gemeentebestuur zowel
publiekreehtelijk als privaatreehtelijk benaderd kan worden."

Voor het bovenstaande is de vraag interessant of art. 7 Gw grenzen
stelt aan de mogelijkheden voor de gemeente om als privaatreehtelijk
reehthebbende toestemming te weigeren, dus ook als men weI de privaat-
reehtelijke weg bedoeld heeft. In de literatuur wordt hierbij verwezen naar
de memorie van toeliehting bij wetsontwerp 13 872, waarin de regering
stelde dat de overheid in elke relatie waarin zij tot de burger kan staan,
inclusief privaatreehtelijke reehtsbetrekkingen, de grondreehten in aeht dient
te nemen." Dit zou namelijk betekenen dat de weigering van toestemming
niet mag neerkornen op een algemeen verbod of een vergunningstelsel en
niet in verband mag staan met de inhoud van de uiting. Er moet gebruik
van enige betekenis overblijven. Een dergelijke benadering wordt noeh door
de Hoge Raad, noeh door de Afdeling reehtspraak gevolgd. In ieder geval
zou weigering van toestemming dan wegens sehending van de uitingsvrijheid
als een onreehtmatige daad bij de burgerlijke reehter kunnen worden
aangevoehten.

Het versehil met de wijze waarop zaken bij de strafreehter komen, is
te illustreren aan de hand van de besehikking van de VzArRvS van 10
augustus 1989 (Gst. 6889, 4, Plakverbod Sehijndel). Hier zijn twee
plakverbodsbepatingen aan de orde. Een daarvan is de bepaling die iedereen
het plakken verbiedt, behoudens de reehthebbenden en zij die toestemming
hebben van reehthebbenden. Deze bepaling geeft eehter geen ontheffingsbe-
voegdheid, en derhalve geen grondslag voor een Arob-besehikking in deze

4{) In VzArRvS 10 augustus 1989, GS!. 6889, 4, wordt 'betwijfeld' of een toestemming van
de rechthebbende kan worden aangemerkt als een Arob-beschikking, en wordt 'vooralsnog'
niet uitgesloten dat een dergelijke beslissing een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft.
Deze opstelling heeft waarschijniijk meer te maken met de taak van de kort-gedingrechter
dan met een verandering in de doctrine.

41 M. Polak, Het recht van plakken, M 32 (1983) I, p. 35-42; F.H. van der Burg, noot bij
HR 17 oktober 1989, AB 1990, 318; vgl. hierover R.E. de Winter, Pleitnotitie bij Rb.
Rotterdam 27 nov. 1980, NJCM-Bulletin 1981, p. 90 e.v.
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zaak. Wel kan overtreding van dit verbod tot een strafrechtelijke vervolging
leiden.

Wijze van toetsing door de Arob-rechter
Uit de Arob-jurisprudentie blijkt dat in de wijze van toetsing de formulering
van de bepalingen een rol speelt. De vraag is daarbij of de gekozen redactie
van de algemene normstelling verenigbaar is met het verspreidingsrecht.
Bij de afwikkeling van de toetsing van een te vergaande norm staat het
leerstuk van de onsplitsbare wilsverklaring centraal. Hierbij is sprake van
standaardoverwegingen die van de Hoge Raad zijn overgenomen." Maar
er zijn ook enkele andere benaderingswijzen aangetroffen, al naar gelang
de reikwijdte van de norm.

1. De benadering van de verbindendheidsvraag via het leerstuk van de
onsplitsbare wilsverklaring komt voor ten aanzien van plakverbodnormen
die gelet op de redactie alle uitingen bestrijken of aIle reclame-uitingen,
en niet tevens in de ogen van de rechter voldoende mogelijkheden voor
plakken overlaten. Het 'leerstuk' is ontwikkeld door de Hoge Raad om
de tekst van bepalingen van autonome gemeentelijke verordeningen te
beoordelen op overschrijding van de bevoegdheidsgrens in art. 168
gemeentewet. 43 Het houdt in dat gekeken wordt of de bewoordingen van
de tekst het mogelijk maken om de norm in twee deelnormen te splitsen,
te weten een verbindende en een niet-verbindende. Is dit niet mogelijk dat
is de norm in zijn geheel onverbindend. De ratio daarvan is dat interpretatie
van normen die te ver van de oorspronkelijke tekst verwijderd raakt buiten
de rechtsvormende taak van de rechter valt."

In de overwegingen gaat de rechter als voIgt te werk." Na tot het
oordeel gekomen te zijn dat er sprake is van een algemeen verbod zonder
voorafgaand verlof, overweegt hij of de tekst al dan niet voldoende
aanknopingspunten bevat voor een splitsing van de wilsverklaring van de
provinciale of gemeentelijke wetgever in enerzijds een verbod gericht op
door art. 7 Gw beschermde uitingen op plaatsen waar een beperking niet

42 HR 13 febr. 1922, NJ 1922, p. 473 (Wilnisser visser); HR 9 januari 1968, NJ 1968, 105
(Maastrichts schakelkastje).

43 Vgl. Bok 1991, p. 76-84.
44 Vgl. over dit onderwerp F.R. van der Burg, Splitsing van wettelijke bepalingen en abstracte

toetsing, in: Gemeentelijke vrijheden, (Van Vliet-bundel), AJphen aan den Rijn 1983, p.
19-32.

45 Voor een overzicht van jurisprudentie zie de onder § 3.1.2 genoemde uitspraken over de
'standaardbenadering' .
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gerechtvaardigd is, en anderzijds een verbod gericht op hetzij door art.
7 Gw beschermde uitingen op plaatsen waar beperking weI geoorloofd is,
hetzij uitingen die buiten de reikwijdte van art. 7 vallen. Beperkingen
moeten aspecten van de openbare orde betreffen, zoals met name wel
genoemd wordt het openbaar rijverkeer. Er buiten vallende uitingen zijn
uitingen die handelsreclame bevatten, waarbij sinds de invoering van het
vierde lid van art. 7 Gw door de rechter naar de Grondwet kan worden
verwezen. De omschrijving van het begrip reclame is in sommige
verordeningen zo ruim dat in feite alle uitingen eronder vallen, wat
onverbindendverklaring tot gevolg heeft (ArRvS 22 januari 1981, Gst. 6692,
2, reclameverbod 's-Gravenhage; ArRvS 8 april 1988, Weekoverzicht RvS
R.3.153/88, reclameverbod Gouda). Bijzonder in de uitspraak van 8 april
1988 inzake het reclameverbod Bunschoten (AB 1988, 357) is, dat het
reclameverbod een tweede lid bevat waarin onder reclame mede wordt
verstaan propaganda voor elk doel, met uitzondering van propaganda
gedurende een bepaalde tijd in verband met de verkiezing voor een
Nederlands openbaar lichaam. De Afdeling overweegt dat het oordeel dat
de norm niet in een verbindend en een onverbindend gedeeite gesplitst kan
worden niet anders wordt door de uitzondering in het tweede lid. Uit de
zaak Bunschoten blijkt tenminste nog dat het gemeentebestuur een
grondrechtelijk aspect heeft gesignaleerd.

Een variant van deze verb odsnorm die alle via aanplakken naar buiten
te brengen uitingen omvat, is die waarin een uitzondering wordt gemaakt
voor de door b. en w. aangewezen openbare aanplakge1egenheden. In de
toetsingsoverwegingen wordt hier rekening mee gehouden. De Afdeling
overweegt in de zaak van het Nijmeegse plakverbod (28 april 1981, AB
1981, 480) - direct na de formule dat een zelfstandig verspreidingsmiddel
niet in het algemeen mag worden verboden of van een voorafgaand verlof
van de overheid afhankelijk mag worden gesteld - dat een dergelijke
uitzondering het verbod niet zover inperkt dat het geen algemeen karakter
meer heeft. Vervolgens acht de Afdeling de norm onsplitsbaar, en oordeelt
dat deze verbindende kracht mist. Het verbod is in casu zeer ruim
geformuleerd wat de door het verbod bestreken 'plakplaatsen' betreft.
Kistenkas leest hier toetsing van de feitelijke situatie in, en constateert
daarmee een verschil met de lijn van de HR van v66r het Zevenaar-
arrest." Zo ook Heringa en De Winter." Zij vatten de zienswijze van

46 Kistenkas 1989, p. 50-51.
47 A.W. Heringa en R. de Winter, De k1eefkracht van de vrijheid van meningsuiting, NJB

1982, p. 353.
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de Afdeling op als zou het bestaan van enkele aanplakborden geen voldoende
waarborg geven voor een gebruik van enige betekenis van het plakmiddel,
en stellen vervolgens dat de mate waarin er feitelijk geplakt kan worden
voor de Afdeling klaarblijkelijk een beslissende rol speelt. AIle genoemde
auteurs contrasteren deze aanpak met die van de Hoge Raad en concluderen
dat de ArRvS op deze wijze meer recht doet aan de verspreidingsvrijheid
dan de Hoge Raad.

Het is de vraag of het juist is om hier een algemene lijn in de Arob-
jurisprudentie te zien. Een en ander is gebaseerd op enige zinnen uit slechts
een uitspraak van de Afdeling, welke ook nog een specifieke norm betreft
die elders niet wordt teruggevonden. Uit de latere uitspraken blijkt niets
van een concrete toetsing aan art. 7 Gw, maar daar is dan geen behoefte
meer aan, aangezien in de meeste van die gevallen de abstracte toetsing
al tot onverbindendheid en deswege tot vernietiging van het bestreden besluit
heeft geleid. .

2. Vervolgens zijn er de algemeen geformuleerde verbodsbepalingen waarin
door art. 7 Gw beschermde uitingen expliciet uitgezonderd zijn. Hier speelt
de vraag niet of de wijze van formulering splitsing toelaat. Zo overweegt
de ArRvS in de uitspraak van 14 april 1978 (tB/S ill nr. 70) dat de
uitingsvrijheid niet in geding is vanwege de formulering van het verbod
(en daarnaast vanwege de aard van het opschrift). In deze zaak is er
uiteindelijk sprake van een marginale toetsing van de weigering van de
ontheffing. Niet kan worden gezegd dat bij afweging van de betrokken
belangen verweerders niet in redelijkheid tot de afwijzing hebben kunnen
komen. In de uitspraak van de ArRvS van 20 augustus 1981 (Gst. 6692,
3; Reclame- en plakverbod Pijnacker) ligt de zaak ook simpel. De Afdeling
voistaat met de overweging dat in een van de twee ter toetsing staande
plakbepalingen op genoemde wijze een uitzondering is gemaakt; de bepaling
is dus niet onverbindend. 48 Een plakverbod waar door art. 7 Gw bescherrn-
de uitingen uitdrukkelijk van zijn uitgezonderd, is ook aan de orde in de
Afdelingsuitspraak van 24 juni 1991 (AB 1992, 26; Gst. 6930, 3). De
rechter overweegt dat aangezien het verbod in casu niet van toepassing is -
het gaat volgens de rechter om een meningsuiting- er geen ontheffing is
vereist. De verweerder heeft daarom een onjuiste toepassing gegeven aan
de plaatselijke strafverordening. De vernietiging op de a-grond van de

48 Vgl. VzArRvS 7juni 1990, AB 1991,226 (lichtreclame); a1hiergeen aan art. 7 Gw gewijde
overwegingen meer.
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weigering van de ontheffing slaat dan ook niet op strijd met art. 7 Gw,
maar op strijd met de bedoelde gemeentelijke voorschriften.

3. Ook heeft de rechter in twee uitspraken te maken met grondrechtsconfor-
me normstelling van bijzondere aard, die zich beperkt tot reclame-uitingen.
In de uitspraak van de ArRvS van 20 augustus 1981 worden de verworven-
heden van de verspreidingsjurisprudentie onder andere toegepast op een
reclameverbodsnorm die alleen ge1dtin concrete gevallen na een schriftelijke
mededeling van b. en w. B. en w. kunnen daartoe alleen overgaan als de
uiting de verkeersveiligheid in gevaar brengt of een voor de omgeving
hinderlijk effect heeft. Hoewel hierbij geen onderscheid is gemaakt tussen
commerciele recIame en reclame die gedachten en gevoelens tot uitdrukking
brengt, brengt deze opzet geen algemeen verbod met zich, en maakt hij
het hebben van reclame met afhankelijk van voorafgaand verlof.

Eenzelfde verhaal kan worden verteld over de uitspraak van de ArRvS
van 14 november 1985 (AB 1986, 458, Reclameverbod Amsterdam). Hier
gaat het om de bewoordingen van art. 310a, eerste lid, van de bouwverorde-
ning van Amsterdam. Ret desbetreffende verbod vindt alleen toepassing
in situaties waarin naar het oordeel van b. en w. de reclame zowel op zich
als in verband met de omgeving met voldoet aan redelijke eisen van
welstand. De Afdeling oordeelt dat er geen algemeen verbod of voorafgaand
verlof in het voorschrift besloten ligt, hoewe1 het met beperkt is tot
handelsreclame en geen onderscheid maakt tussen openbaren via de drukpers
of via andere middelen. Omdat het om een voorschrift in de bouwverorde-
ning gaat in verband met redelijke eisen van welstand te stellen aan
bouwwerken gaat de redenering verder anders dan in de vorige uitspraak.
Ret voorschrift geeft b. en w. met de ruimte voor een inhoudelijke
beoordeling van de te openbaren of geopenbaarde gedachten of gevoelens.
Ret oordee1 mag zich uitsluitend uitstrekken tot de vraag of aan redeLijke
eisen van welstand is voldaan. Deze beperking van het verspreidingsrecht
vindt de ArRvS in het belang der gemeentelijke huishouding. Uitzonderlijk
is dat vervolgens het beleid aan art. 7 Gw wordt getoetst. Ret beleid is
neergelegd in richtlijnen aan de hand waarvan de beoordeling van aanvragen
voor het aanbrengen van recIames en de beoordeling van reeds aangebrachte
reclames plaatsvindt. Niet wordt volstaan met een abstracte toetsing, maar
tevens wordt in een zin aangegeven dat met is gebleken dat het ter zake
door verweerders gevoerde beleid op gespannen voet staat met het bepaalde
in art. 7 Gw. In feite wordt hier, voor de plakverbodzaken uitzonderlijk,
naast de regel ook nog het concrete geval beoordeeld aan de hand van het
voor die gevallen ontwikkelde en in richtlijnen neergelegde beleid.
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Het sauveren van het type plakverbodnorm waar het in deze uitspraken
om draait, is twijfelachtig. In vergelijking met het verbod behoudens
ontheffing is het weliswaar de omgekeerde wereld, er is geen algemeen
verbod, maar men moet toch maar afwachten of b. en w. in een bepaald
geval het verbod zullen effectueren. Of er voldoende plakmogelijkheden
zijn hangt dus af van het gevoerde beleid. De mogelijkheden voor de
gemeentelijke overheid om beperkingen aan te brengen zijn bij beide types
doorgaans even groot, gelet op de grenzen van art. 168 gw. 49

Wijze van toetsing door de Hoge Raad
De geschetste wijze van toetsing door de ArRvS moet vervolgens vergeleken
worden met de aanpak van de Hoge Raad. Hiervoor zijn drie factoren van
belang. Ten eerste de taak van de strafrechter (1), ten tweede het type
plakverbod (2), en ten derde de omstandigheid dat de Hoge Raad cassatie-
rechter is (3). Deze factoren worden hierna toegelicht.

1. Voor een vergelijking tussen de ArRvS en de Hoge Raad is van belang
het verschil in rechterlijke positie tussen een administratieve rechter en de
strafrechter. De ArR vS toetst algemene plakverbodsbepalingen met het oog
op de vraag of in dat kader genomen concrete discretionaire besluiten
vernietigd behoren te worden. Deze beoordelingsvrijheid kan betekenen
dat b. en w. de vrijheid hebben in concrete gevallen het grondrecht op
uitingsvrijheid al dan niet te beperken. Concrete toetsing lijkt dan meer
bescherming te bieden, tenzij geen enkele concrete invulling van de
algemene norm gezien het bereikgrondrechtsconform kan zijn. In datgeval
namelijk is abstracte toetsing wei adequaat. Voor de strafrechter dient de
toetsing plaats te vinden in het kader van de vraag of het bewezenverklaarde
een strafbaar feit oplevert." Het legaliteitsbeginsel vereist dat een feit
aileen strafbaar is op grond van een reeds bestaande verbindende algemene
bepaling. De strafrechter kan daarom niet in het ene geval een strafbepaling
onverbindend achten, en in het andere geval wei verbindend. Onderzocht
wordt dan ook of een plakverbod in abstracto neerkomt op een algemeen
verbod of een stelsel van voorafgaand verlof. Ondanks het feit dat concrete
toetsing gelet op de taak van de Afdeling meer bescherming kan bieden,
volstaat de ArRvS in de meeste geval1en (uitzondering is het Nijmeegse
plakverbod, AB 1981,480) met een abstracte toetsing. Deze toetsing komt

49 Vgl. C.l.N. Versteden, De Afdeling rechtspraak en artike17 van de Grondwet, Gst. 6692,
1.

50 Zie ook hoofdstuk 5.5.2.
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er eigenlijk op neer dat de Afdeling zekere eisen aan de formulering van
een plakverbod stelt, zonder verder aeht te slaan op de feitelijke situatie.
De verbindendheid hangt louter van de redaetie van de norm af.

2. De plakverbodnorm waarover naar aanIeiding van de Hoge Raad-jurispru-
dentie zoveel is te doen - het in het belang van de beseherming van reehten
van derden gestelde verbod voor niet-rechthebbenden zonder toestemming
van reehthebbenden aan te plakken - komt in de Arob-jurisprudentie eehter
niet veel voor. Sleehts twee maal werd deze aangetroffen (ArRvS 31 juli
1984, tB/S V, nr. 353, PlakverbodTilburg, en VzArRvS 10augustus 1989,
Gst. 6889, 4, Plakverbod Sehijndel). In beide gevaIlen kon de bepaling
wegens het ontbreken van een ontheffingsbevoegdheid voor b. en w. niet
de grondslag vormen van een Arob-beschikking, zodat er geen toetsing
kon volgen. Ret plakverbod in deze vorm kan aIleen tot een strafreehtelijke
of privaatreehtelijke reehterlijke bemoeienis leiden. Zo staat de bepaling
uit de Tilburgse APV wei ter toetsing in twee arresten van de strafkamer
van de Hoge Raad (NJCM-Bulletin 1989, p. 950-952, AB 1990,318). De
Afdeling reehtspraak toetst met als uitgangspunt de verspreidingsjurispru-
dentie andere verbodsnormen, en komt daarbij vaak tot het oordeel van
onverbindendheid. Dit blijkt uit uitspraken van beide reehtseolleges die
op dezelfde gemeente betrekking hebben (Haarlem, Gouda).

Een apart geval vormt de beoordeli ng van een samenstel van verbodsbe-
palingen (art. 198 en 199) uit de Nijmeegse APV door de Hoge Raad (27
oktober 1981, NJ 1982, 103), zowel vanwege de inhoud van deze bepalingen
als vanwege het feit dat nu eens een plakker besehermd wordt. Deze
bepalingen komen namelijk samen bezien op een vergaande inperking van
de verspreidingsvrijheid neer, maar b. en w. zijn verplieht openbare
plakplaatsen aan te wijzen (art. 198, tweede lid onder j, art. 199, eerste
lid onder a). De Hoge Raad voIgt gedeeltelijk een van de andere plakverbod-
zaken afwijkende wijze van redeneren, waar het gaat om de beoordeling
van het oordeel van de reehtbank dat deze artikelen onverbindend zouden
zijn omdat op het moment dat de feiten begaan werden er geen openbare
plakplaatsen waren aangewezen ingevolge deze artikelen. Hierop reageert
de Hoge Raad met de algemene overweging dat de verbindendheid van
een gemeentelijke verordening niet afhangt van de wijze waarop daaraan
uitvoering wordt gegeven. Ret bestreden vonnis blijft evenwel in stand,
aangezien de bedoelde aanwijzing van openbare plakplaatsen kennelijk als
een voorwaarde voor de gelding van de verbodsnormen moet worden gezien,
met als gevolg dat deze normen in dit geval buiten toepassing worden
gelaten. Hiervoor werd aangegeven dat de ArRvS een van deze bepalingen
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juist verbindende kracht had ontzegd (AB 1981, 480). Bok is van oordeel
dat de HR mer wel een algehele onverbindendheid had moeten constate-
ren." De verbindendheid hangt volgens hem wel af van de wijze van
uitvoering. Het gaat zijns inziens om een gelede strafbepaling die door het
ontbreken van een nadere aanwijzing in het algemeen onvoldoende
mogelijkheden tot verspreiding overlaat.

Waar komt het overwogene in het arrest eigenlijk op neer? De HR doet
niet meer dan zeggen dat in dit geval de plakverbodsnormen niet toegepast
mogen worden, omdat zij ongeldig zijn door het niet voldaan zijn aan de
aanwijzingsplicht. Er is geen sprake van abstracte of concrete toetsing aan
de uitingsvrijheid; de term 'buiten toepassing laten' moet niet in dit kader
worden gezien, maar is slechts het gevolg van het oordeel van de HR over
de geldigheid in de hier bedoeide zin. Er kan (nog) niet van een geldend
plakverbod worden gesproken, zolang geen openbare plakplaatsen zijn
aangewezen. Anders dan Bok meent kan dan ook niet gezegd worden dat
het plakverbod de uitingsvrijheid te vergaand beperkt; de vraag naar de
verbindendheid uit het oogpunt van de uitingsvrijheid is hier niet aan de
orde. Dit arrest doet dus niet af aan de algemene lijn die de Hoge Raad
ten aanzien van pIakverboden voIgt. Zoals hiervoor werd vermeid koos
de ArRvS inzake het Nijmeegse pIakverbod (art. 199) voor een andere
benadering (AB 1981, 480), waarbij het al dan niet in feite aangewezen
zijn van plakplaatsen er niet toe doet voor de vraag of het plakverbod
verbindend is, maar weI de uitzondering van het verbod voor aan te wijzen
plakplaatsen op zich. De Afdeling hanteert de 'leer van de onsplitsbare
wilsverklaring' en acht het verbod te ruim ondanks deze uitzondering.

De gangbare abstracte wijze waarop de Hoge Raad het plakverbod ter
bescherming van rechten van derden toetst gaat terug op een zaak betreffen-
de de Alkmaarse APV (12 januari 1960, NJ 1960, 273), waarin is
uitgemaakt dat een verbodsnorm geen algeheel verbod behelst, als deze
norm bepaalt dat alleen het 'wederrechtelijk' plakken verboden is. Er is
nog sprake van gebruik van enige betekenis als plakken met toestemrning
van de privaatrechtelijk rechthebbende wel mogelijk is (de Alkmaar-
formuIe). In het licht van deze opvatting zijn vele bepalingen verbindend
geoordeeid (zoals HR 19 september 1977, NJ 1978, 516, Hengelo, HR
2oktober 1979, NJ 1980, 105, Dordrecht). Of er ook feitelijk, gelet op
de plaatselijke ornstandigheden, gebruik van enige betekenis overblijft, blijft
bij de toetsing door de Hoge Raad grotendeels buiten zicht. Dit is een vraag
voor de feitenrechter. Een uitzondering is het Nuth-arrest (17 maart 1953,

51 Bok 1991, p. 66-68.
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NJ 1953, 389). Daarin waren de beperkingen van het plakk:en op grond
van het verbod zo vergaand dat de Hoge Raad zelf kon vaststellen dat er
onvoldoende gebruiksmogelijkheden waren. De toetsing richt zich op het
belang dat met het algemene verbod gediend wordt (rechten van derden).

Deze toetsing aan het verspreidingsrecht lijkt in de jaren tachtig enigszins
te worden aangepast. Er komt meer aandacht van de Hoge Raad voor de
feitelijke plakmogelijkheden. In het Zevenaar-arrest (HR 28 juni 1983, NJ
1984, 64) wordt uitgemaakt dat hoewel de boven geschetste verbodsnorm
in beginsel verbindend is, bijzondere plaatselijke omstandigheden kunnen
meebrengen dat het verbod in feite geen mogelijkheid tot gebruik van enige
betekenis van het middel van bekendmaking openlaat, zodat de beperking
van het verspreidingsrecht te vergaand is. Deze ontwikkeling, welke werd
bevestigd door de HR in het Plakverbod Gouda-arrest (21 januari 1986,
AB 1986, 572), brengt een aanvullend concreet element in de toetsing.
Echter uiteen aantal recente arresten, aan de hand waarvan in 6.3.1.2 werd
betoogd dat een socialiserende interpretatie van het verspreidingsrecht er
(nog) niet in zit, blijkt dat het twijfelachtig is of deze trend zich voortzet.
Ret betreft hier de arresten van de Hoge Raad van 5 januari 1988 (Gst.
6872,5),25 september 1989 (NJCM-Bulletin 1989, p. 950-952) en 17
oktober 1989 (AB 1990, 318). Voor een goed begrip van de ontwikkeling
moet de cassatietaak in de beschouwing worden betrokken.

3. De wijze van toetsing door de Hoge Raad wordt namelijk bepaald door
de bijzondere taakstelling van dit rechtscollege als cassatierechter (art. 99
RO). Omdat de Hoge Raad recht spreekt in cassatie mag de toetsing aan
grondrechten zich niet uitstrekken tot een onderzoek naar de feitelijke
omstandigheden van het geval waarin de algemene norm al dan niet
overtreden werd. Een in het strafproces gevoerd verweer dat in een bepaalde
gemeente niet genoeg plakmogelijkheden aanwezig waren is van feitelijke
aard, en kan daarom niet op eventuele gevolgen voor de verbindendheid
van het plakverbod onderzocht worden. Enerzijds verklaart de Hoge Raad
tot bestanddeel van het verspreidingsrecht dat 'gebruik van enige betekenis'
moet overblijven, maar anderzijds beperkt dit college zich nadrukkelijk
in de toetsing of dat gebruik in concreto aanwezig is (zoals in HR 2 maart
1982, NJ 1984, 133, Maastricht). Ret is deze handelwijze die in de
literatuur op forse kritiek is gestuit. Deze kritiek komt erop neer dat de
Hoge Raad zich achter de cassatietaak zou verschuilen om via een
terughoudende toetsingswijze een geringere bescherrning van het versprei-
dingsrecht te bewerkstelligen dan door de critici voor wenselijk wordt
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gehouden. Kistenkas noemt de verspreidingsjurisprudentie hierom star en
dogmatisch, en spreekt van een onnodige grondrechtsrantsoenering."

De Zevenaar-formule is te zien als een poging om binnen de grenzen
van het cassatie-instituut de sterk wisselende en voor de betekenis van het
verspreidingsrecht uiteindelijk bepalende plaatselijke omstandigheden in
de toetsing te betrekken. Uit de bewoordingen blijkt al dat dit niet meer
dan zijdelings is. De meest recente arresten maken duidelijk dat de
toepassing van het plakverbod toch goeddeels buiten schot blijft. Er kan
dan ook gesproken worden van de teloorgang van de verspreidingsjurispru-
dentie door de abstracte wijze van toetsing, als wordt bedacht dat het erom
te doen is van de verspreidingsvrijheid een gebruik van enige betekenis
over te laten. Echter de opstelling van de Hoge Raad doet niets af aan de
taak van de lagere feitelijke rechters om in het kader van de toepassing
van de verspreidingsvrijheid aan de hand van de feiten vast te stellen of
bijzondere plaatselijke omstandigheden meebrengen dat in feite geen gebruik
van betekenis van het verspreidingsmidde1 overblijft. Dit is dan ook in de
aan de genoemde recente arresten voorafgaande rechtbankvonnissen
geschied. Uit hoofde van de cassatietaak moet de Hoge Raad het oordeel
van de lagere rechter vergaand respecteren. De kritiek op de Hoge Raad
gaat er wat gemakkelijk aan voorbij dat het de lagere rechters zijn van wie
de bescherming van de verspreidingsvrijheid grotendeels afhangt. Problema-
tisch is dan wei dat deze rechters zich zonder veel hoger rechterlijk toezicht
van het feitenonderzoek kunnen afmaken. Tevens wordt het bewerkstelligen
van rechtseenheid bij de toetsing aan het verspreidingsrecht bemoeilijkt.
Deze eenheid is echter betrekkelijk door de grote rol die de lokale
omstandigheden voor een voldoende grondrechtenbescherming in de toetsing
moeten spelen.

Anders dan de ArRvS toetst als gezegd de Hoge Raad inzake het plakverbod
ook aan art. 10 EVRM. Deze toetsing is abstract en summier, en heeft een
duidelijk terughoudend karakter. Bekeken wordt slechts of een plakverbod-

52 IGstenkas 1989, p. 7 en 156; zie ook van dezelfde auteur, Uitingsvrijheid en plakverboden:
een nieuwe ontwikkeling?, NJB 1984, p. 1000-1002; ook A.W Heringa en R. de Winter,
Plakverordeningen en de vrijheid van meningsuiting, TvO 1980, p. 327-329; R. de Winter,
Toetsing van gemeentelijke verordeningen door de strafkamer van de Hoge Raad, preadvies
VAR, Alphen aan den Rijn 1987, p. 204-207.
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norm in een democratische samenleving nodig kan zijn gelet op in het
tweede lid genoemde belangen, waarbij het criterium 'for the prevention
of disorder' ruim wordt opgevat. Voor art. 19 IVBP geldt een soortgelijke
aanpak. Het voorbeeld is hierbij het Huifkar-arrest (HR 18 januari 1972,
NJ 1972, 193) waarin de Zeeuwse Landschapsverordening getoetst wordt
aan art. 10. De nadruk ligt op de beperkingsgronden van art. 10, tweede
lid. Het verbod in de verordening is een beperking die in een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van de openbare orde, aangezien
het gaat om het keren van een uit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbare
toestand, waarmee wordt gedoeld op schade aan het landschapsschoon. Bij
de bescherming van het verspreidingsrecht staat art. 10 EVRM duidelijk
in de schaduw van art. 7 Gw. Interessant uit strafrechtelijk oogpunt is dat
de wijze van redigeren van de verbodsnorm gevolgen kan hebben voor de
bewijslastverdeling. Wordt de 'uitzonderingsmethode' gevolgd, dan is de
uitzondering op het verbod voor niet-rechthebbenden, zijnde toestemming
van een rechthebbende, opgenomen in een apart artikellid, waarmee dit
een strafuitsluitingsgrond is die de verdachte moet stellen en aannemelijk
moet maken, en geen bestanddeel van de delictsomschrijving, wat tot gevolg
zou hebben dat het ontbreken van toestemming tot de bewijslast van het
OM behoort. Deze vormgeving van de norm wordt door de Hoge Raad
niet onverenigbaar geacht met art. 10 EVRM (HR 15juni 1982, NJ 1983,
121, Zwolle).53

3.1.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Hoewel er abstract getoetst wordt is daarmee de taak van de Afdeling
rechtspraak ten aanzien van de toetsing nog niet volbracht. De toegang tot
deze rechter is zo georganiseerd dat een concreet besluit moet worden
aangevochten. Gaat het om de uitoefening van een discretionaire bevoegd-
heid dan kan het besluit grondrechtsconform zijn, maar toch tevens op
andere gronden onrechtmatig zijn. Hiermee wordt als aanvulling en sluitstuk
van de toetsing door de Afdeling rechtspraak ook concreet getoetst, dit in
tegenstelling tot de strafrechter. Toetsing aan ongeschreven recht kan het
terughoudend karakter van abstracte toetsing aan een grondrecht 'compense-
ren' , aIs de ArRvS voluit aan materiele aIgemene beginselen van behoorlijk
bestuur toetst. In de redelijkheidstoetsing kan echter een element van
'marginale toetsing' schuilgaan. Dit hoeft evenwel niet altijd het geval te
zijn, zoaIs hierna blijkt. Ook voor het motiveringsbeginsel gaat dit op.

53 Vgl Kistenkas 1989, p. 47-48.
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In drie plakverboduitspraken wordt een 'redelijkheidstoetsing' verricht,
steeds voorafgegaan door het oordeel dat de algemene norm niet onverbin-
dend is wegens art. 7 Gw ( ArRvS 14 april 1978, tB/S ill nr. 70, Zuid-
Holland, ArRvS 20 augustus 1981, Gst. 6692,3, Pijnacker, en VzArRvS
22 februari 1983, Gst. 6780, 8, Noord-Holland). Deze naweging van de
belangenafweging is zeker in de zaken uit 1978 en 1983 niet erg terughou-
dend te noemen. Uit de overwegingen in die zaken blijkt dat de rechter
het oordeel mede stoelt op een eigen beoordeling van foto's van de
gewraakte rec1ameborden.

In haar uitspraak van 14 november 1985 CAB1986,458; Rec1ameverbod
Amsterdam) acht de Afdeling het bestreden besluit in strijd met het beginsel
van de draagkrachtige motivering, na geconc1udeerd te hebben dat noch
de verbodsnorm in de bouwverordening, noch het gevoerde beleid in strijd
is met art. 7 Gw. Verweerders hebben hun concrete besluit genomen naar
aanleiding van en in overeenstemming met een commissieadvies. Dit advies
gaat niet in op het criterium voor rec1ameborden dat onderdeel is van de
richtlijnen. Alvorens te verklaren dat niet kan worden geoordeeld dat de
raad niet in redelijkheid tot de bestreden besluiten heeft kunnen komen
overweegt de Afdeling in bovengenoemde Pijnacker-zaak dat, anders dan
gesteld, verweerder weI degelijk gemotiveerd heeft dat van de ter discussie
staande vitrine een hinderlijk effect uitgaat. Door de in deze uitspraken
gevoIgde benadering worden de concrete besluiten met enige reserve
tegemoetgetreden.

Het evenredigheidsbeginseI komt in de plakverbodzaken niet expliciet
voor. In de verspreidingsjurisprudentie zit echter een 'verborgen' evenredig-
heidstoets, die dan wordt toegepast op algemene besluiten. De regeling
mag namelijk niet zover gaan dat er een algemeen verbod of een algemeen
vergunningsteisel is voor de verspreiding. Een dergelijke normstelling zou
een onevenredige beperking betekenen. Uit de hiervoor besproken
jurisprudentie blijkt dat van deze onevenredigheid niet gauw sprake is.

3.1.3.3 Toetsing in kort geding

De beschikkingen van de Vz in kort geding laten een verscheidenheid in
de wijze van toetsing zien. De wijze van toetsing is enerzijds in somrnige
gevallen terughoudend, waarbij 'afwijkende' toetsingsoverwegingen zijn
gehanteerd, en anderzijds in een aantal gevallen vol, met een onverkorte
toepassing van de formules van de verspreidingsjurisprudentie.
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In twee beschikkingen ligt een duidelijk in verband met de positie van kort-
gedingrechter te brengen toetsingswijze besloten. De beschikking van 3
november 1987 (Gst. 6855, 5; Reclameverbod Zandvoort) kent een abstracte
toetsing. De Vz constateert dat het verbod geen uitzondering maalct voor
het openbaren van gedachten of gevoelens via het aanplakken op onroerend
goed. Hij acht het daarom zeer twijfelachtig ofhet plakverbod verenigbaar
is met art. 7 Gw. Het onevenredig nadeel bij onmiddellijke uitvoering wordt
in casu echter veroorzaakt door het voortbestaan van onduidelijkheid over
de gronden waarop de aanschrijving door verweerders heeft plaatsgevonden.
De terughoudendheid schuilt in het feit dat niet ondubbelzinnig een oordeel
over de strijdigheid wordt gegeven, maar dat slechts grote twijfel wordt
uitgesproken. Deze vraag hoeft echter in deze zaak niet beantwoord te
worden, aangezien er al een andere grond is om tot schorsing te komen.
Een kort-gedingrechter zal niet gauw meer doen dan nodig is om in een
spoedeisend geschil een voorziening te treffen. Aan de andere kant is de
rechtsvraag hier vrij eenvoudig. Er kan worden voortgeborduurd op de
gevestigde Arob-jurisprudentie, waaruit blijkt dat een blijkens de redactie
niet splitsbaar plakverbod dat alle uitingen bestrijkt, niet door de beugeJ
kan.

De tweede uitspraak is van 28 september 1982 (Gst. 6744, 11;
Reclameverbod Haarlem). Hieruit blijkt nog duidelijker dat de specifieke
functie van kort-gedingrechtspraak gevolgen heeft voor de wijze van
toetsing. Ook hier wordt het schorsingsverzoek uiteindelijk ingewilligd om
buiten de uitingsvrijheid gelegen redenen. De Vz. zegt dat het valt te
betwijfelen of de APV -bepaling met art. 7 Gw verenigbaar is, indien de
opvatting juist moet worden geacht dat het verbod reclame bestrijkt in de
ruimste zin des woords, dus ook reclame-uitingen die dienen voor het
openbaren van gedachten of gevoelens. Namens b. en w. is verklaard dat
deze opvatting achter de bepaling schuil gaat. Ook hier geldt dat de lijn
van de jurisprudentie wordt gevolgd, en de rechtsvraag niet ingewikkeld
is. Toch is er de gesignaleerde terughoudendheid. Een aanwijzing is ook
de overweging dat een onderzoek naar de verbindendheid pas in het kader
van het beroep bij de Afdeling rechtspraak zal kunnen geschieden, aangezien
in het bestreden besluit al op het bezwaarschrift van verzoeker is beslist.
De gedachtengang is kennelijk dat als de bezwaarschriftprocedure nog niet
is afgerond een oordeel over de verbindendheid door de in deze procedure
beslissende instantie kan worden gegeven. In ieder geval niet door de
VzArRvS.
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Uit andere plak:verboduitspraken blijkt echter niets of niet veel van een
dergelijke benadering. De beschikking van 22 februari 1983 (Gst. 6780,
8) is in zoverre uitzonderlijk dat er mede in concreto aan art. 10 EVRM
getoetst wordt, na de vaststelling in abstracto dat de bescherming van het
landschapsschoon onder de noemer van de openbare orde aanleiding 'kan'
geven beperkingen op te leggen. De aan de orde zijnde reclameverbodsnorm
kent een tweede lid waarin wordt aangegeven wat onder reclame moet
worden verstaan, en een mogelijkheid van ontheffing indien er geen
ontoelaatbare aantasting van het landschapsschoon is. Gelet op het
discretionaire karakter van de ontheffingsbevoegdheid heeft de concrete
toetsing de vorm van de vraag of verweerders gelet op de omstandigheden
van het geval 'in redelijkheid' het standpunt in konden nemen dat het land-
schapsschoon wordt geschaad. Verder valt op dat in de toetsing aan art.
7 Gw de grammaticale en de wetshistorische methode worden gebruikt ten
behoeve van de interpretatie van de te toetsen verordeoingsbepaling, teneinde
de bedoeling van de provinciale wetgever te achterhalen. Deze bedoeling
was niet gericht op het beperken van de uitingsvrijheid, maar juist op het
totstandbrengen van een grondrechtsconforme tekst als gevolg van een arrest
van de HR (N] 1967,270). AI toetsend komt de Vz. tot een zinsnede die
van enige distantie blijk geeft. Er is 'voorshands geen aanleiding om van
de onverbindendheid' uit te gaan. Deze terughoudendheid heeft te maken
met het karakter van voorlopige voorziening.

Eenzelfde marginale toetsing is gevolgd in de beschikking van 25 mei
1984 (Weekoverzicht RvS/R.253/84, Margraten). Tevens wordt hier, net
als bij de hiervoor besproken uitspraak, naar de bedoeling van de wetgever
gekeken. De Vz. overweegt dat hoewel de bepaling naar de letter over
reclame in het algemeen spreekt, het er gelet op uitlatingen van de zijde
van verweerders 'vooralsnog' voor moet worden gehouden dat het artikel
uitsluitend op handelsreclame ziet. 'Voorshands' zijn er geen termen om
van onverbindendheid uit te gaan. Opmerkelijk is dat de Afdeling een paar
jaar later hetzelfde APV-artikel met toepassing de verspreidingsjurisprudentie
toch onverbindend verklaart (tB/S 1986 Dr. 73) wegens de te ruime niet
splitsbare bewoordingen.

In de Voorzittersbeschikkingen van 10 augustus 1989 (Gst. 6689, 4,
Plak:verbod Schijndel), 15 maart 1990 (KG 1990, 144, Spandoek 's-
Hertogenbosch) en 15 maart 1990 (KG 1990, 182 en Gst. 6907, 3,
Verkiezingsaffiches Arnhem) wordt zonder terughoudendheid abstract
getoetst, waarbij de standaardtekst van de verspreidingsjurisprudentie
gehanteerd wordt. Alleen uit bepaalde plichtmatige zinswendingen blijkt
iets van de rechterlijke taak in kort geding. Zoals daar zijn : 'naar het Ons
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voorshands voorkomt--' en de alinea aan het begin van het 'In rechte' waarin
ten overvloede medegedeeld wordt dat het oordeel van de Vz. over het
bodemgeschil voorlopig van aard is, en de rechter in hoofdzaak niet bindt.
In deze zaken wordt de verbodsnorm onverbindend geoordeeld.

Voorlopige maatregelen
Interessant is de vraag welke maatregel de Vz. moet ofkan nemen, zo hij
een plakverbodbepaling onverbindend acht. Hiervoor zijn de drie laatstge-
noemde zaken illustratief. Wordt het verbod onverbindend geoordeeld dan
lijkt schorsing voldoende. De verzoeker heeft namelijk geen ontheffing van
een onverbindend verbod nodig; een voorlopige voorziening daartoe is
zinloos. Door de schorsing ontstaat een situatie waarin door de verzoeker
ongestraft geplakt kan worden. Dit is de lijn die in de Bossche casus wordt
gevolgd. Lijnrecht hiertegen in gaat de redelijk vergelijkbare Arnhemse
uitspraak. In deze beschikking spreekt de Vz. geen schorsing uit, maar
een voorlopige voorziening inhoudende dat verzoekster zelf borden mag
aanbrengen op plaatsen die zijn aangegeven in een contract dat de gemeente
met een particulier organisatiebureau heeft gesloten. De redenering is hier
dat wegens de onverbindendheid de ontheffing van het verbod niet is vereist,
en dat om die reden ook geen voorwaarde mogelijk is zoals die in het
bestreden besluit was gesteld. Schorsing van het besluit hoeft dan ook niet
plaats te vinden. Wei wordt een voorlopige voorziening getroffen om een
basis te geven aan enige beperkingen waarvan verzoekster erkent dat die
in het belang van de openbare orde en/of de verkeersveiligheid nodig kunnen
zijn. Tevens aanvaardt verzoekster de begrenzingen van genoemd contract.

Om een aantal redenen is de gekozen opstelling merkwaardig. Ten eerste
heeft een onverbindendheidsoordeel ten aanzien van een regeling nog niet
tot gevolg dat aan het daarop berustende bestreden besluit de werking is
ontnomen. Onverbi ndend wil zeggen dat de rechter vanwege een juridisch
gebrek in aile daarvoor in aanmerking komende gevallen een besluit buiten
toepassing laat. Dat dit gevolgen moet hebben voor concrete besluiten die
op de niet toe te passen regel berusten is logisch. Deze bestaan echter nog
wei, de werking moet hen in kort geding door schorsing tijdelijk worden
ontnomen. De schorsing ontbreekt ten onrechte.

Ten tweede is door het niet benodigd zijn van een ontheffing er geen
onevenredig nadeel meer voor verzoeker welke met een voorlopige
voorziening geredresseerd zou kunnen worden. Door toch een dergelijke
voorziening te treffen legt de Vz. beperkingen op aan de verspreidings-
vrijheid, die geen grondslag vinden in gemeentelijke regelgeving. Omdat
de plakverbodregel in casu niet splitsbaar is ontbreekt het de gemeente aan
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mogelijkheden om eisen te stellen aan het plakken. De vraag is of de Vz.
zelfstandig wel daartoe over kan gaan. Beperkingen moeten toelaatbaar
zijn op grond van art. 7 Gw. In de verspreidingsjurisprudentie wordt niet
gerept van bevoegdheden voor de kort-gedingrechter. Toch staat dit niet
in de weg aan een ordemaatregel in kort geding die vergaande gevolgen
heeft voor grondrechten; vergelijk het straatverbod door de president in
kort geding. 54 In casu echter blijkt uit de beschikking dat verzoekster bereid
is de meergenoemde contractuele voorschriften na te leven. Dit ontneemt
al sowieso elke grond aan een ordemaatregel.

3.1.4 Conclusies

Interpretatie
De houding van de Afdeling rechtspraak inzake interpretatie en toetsing
wordt in overwegende mate bepaald door de route die de Hoge Raad heeft
uitgezet, welke weer nauw samenhangt met de wijze van positivering van
de drukpersvrijheid in de Grondwet sinds 1848. De wijze van formulering
in wat nu het eerste lid van art. 7 Gw is, en de rechterlijke interpretatie
daarvan, hebben geleid tot de ontwikkeling van het verspreidingsrecht. In
de uitleg daarvan heeft de ArRvS geen eigen rol. Behalve in 66n geval komt
art. 10 EVRM niet aan bod, anders dan bij de Hoge Raad. De plakverbod-
materie is het traditionele domein van art. 7 Gw. De gehanteerde abstracte
toetsingswijze is in het geval van art. 10 EVRM aangevuld met een
concrete, zoals gebruikelijk bij dit artikel, in tegenstelling tot de abstracte
afstandelijke benadering door de Hoge Raad.

Ret onderscheid tussen niet door art. 7 Gw beschermde handelsreclame
(art. 7, vierde lid) en wei door dit artikel beschermde uitingen blijft
vooralsnog onduidelijk in de Arob-jurisprudentie. In de gevallen waarin
een plakverbod tot een geding voor de (Vz)ArRvS leidt, gaat het doorgaans
om een tekst waarmee reclame wordt gemaakt voor al dan niet commerciele
doeleinden, waarbij het de vraag is of de verbodsnorm op grond waarvan
vergunning of ontheffing is geweigerd, in het algemeen mede betrekking
heeft op door art. 7 Gw beschermde uitingen.

54 Vgl. bv. Pres. Rb. 's-Gravenhage 14dec. 1990, NJCM-Bulletin 1991, p. 128-134, met noot
van R. de Winter waarin o.a. wordt ingegaan op de toelaatbaarheid van rechterlijke
straatverboden in het licht van de uitingsvrijheid.
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Toetsing
Uit de behandelde jurisprudentie blijkt dat op grond van een abstracte
toetsing aan het verspreidingsrecht een aantal typen normen door de beugel
kunnen.

Hoge Raad:
- Het verbod dat zich aileen uitstrekt tot niet-rechthebbenden die willen
plakken zonder toestemming van rechthebbenden.

Afdeling rechtspraak Raad van State:
- Het verbod behoudens publiekrechtelijke ontheffing of vergunningverle-
ning, waarbij uitingen die onder de werkingssfeer van art. 7 Gw vallen
expliciet zijn uitgezonderd.
- Het verbod dat zich beperkt tot reclarne-uitingen, zonder reclame-uitingen
die wei door art. 7 Gw beschermd worden uit te zonderen, maar waarbij
de werking van het verbod afhankelijk is gesteld van een besluit in een
concreet geval uit hoofde van bepaalde nader aangegeven belangen.

In samenhang met het verschil in getoetste normen bestaat er in zoverre
een verschil in abstracte toetsing tussen de Hoge Raad en de Afdeling
rechtspraak dat de Hoge Raad zich meer richt op het belang van de
rechthebbende op onroerend goed dat door de verbodsnorm gediend wordt,
en de Afdeling de verbindendheid in de eerste plaats laat afhangen van de
formulering van de tekst zelf (vraag naar de splitsbaarheid). De toetsings-
wijze van de Hoge Raad zal ook samenhangen met de taak van een in
cassatie oordelende strafrechter.

De abstracte toetsing van plakverbodnormen heeft in zoverre een
terughoudend en objectiverend karakter dat de vraag of ook in feite in een
concreet geval de grondrechtenbescherming adequaat is op de achtergrond
raakt. In de aanpak van de ArRvS is het enige wat de verspreidingsjurispru-
dentie doet het stellen van enkele eisen aan de formulering van plakverbod-
bepalingen. Zolang hieraan voldaan is wordt in de rechterlijke optiek de
uitingsvrijheid in de regel voldoende beschermd. Anders dan bij de
strafrechter worden de feiten van de casus door de ArRvS in het geval van
verbindend geachte plakverbodnormen vervolgens nog wei op rechtmatigheid
in het licht van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur beoordeeld.
Met name spelen het redelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel een
rol. Deze beoordeling geeft niet bepaald blijk van een indringende toetsing.

De 'verspreidingsjurisprudentie' als stelsel van formules om de
verbindendheid van verbodsnormen te beoordelen, hoeft voor de uitingsvrij-
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heid niet sleeht uit te pakken (zie § 3.1.2). Het gaat om de uitwerking die
de reehter eraan geeft; zijn opstelling is uiteindelijk veel belangrijker voor
de vraag of voldoende reehtsbeseherming gerealiseerd wordt. De versprei-
dingsjurisprudentie biedt niet meer dan een kader, waarbinnen naast een
abstraete beoordeling ook een afweging in concreto zou kunnen plaatsvinden.
Overigens is het niet ondenkbaar dat in het kader van een concrete toetsing
door de Arob-reehter een algeheel vergunningstelsel op zich toelaatbaar
zou kunnen zijn. De rechtmatigheid van een aangevoehten besluit hangt
dan af van het gebruik van de bevoegdheid in concreto, waarbij de reehter
zou kunnen onderzoeken of het verbod in casu nodig is gelet op de
uitingsvrijheid. Voorstelbaar is een ombuiging die na abstracte toetsing
volgens de geschetste lijnen, een concrete toetsing in de hier bedoelde zin
vergt. Hiervoor bevatten zowel de jurisprudentie van de ArRvS (AB 1981,
480 en AB 19~6, 458) als die van de Hoge Raad voorziehtige aanzetten.
De Hoge Raad lijkt uiteindelijk dit pad niet op te gaan. Voor deze houding
is het argument aan te voeren dat een cassatiereehter geen waardering van
feitelijke omstandigheden mag geven. Deze belemmering bestaat niet voor
de (Vz)ArRvS, maar deze rechter heeft in het gros van de zaken geen
wezenlijk andere benadering. Welleidde dat de laatste jaren tot een aantal
onverbindendverklaringen, maar dit zegt meer over het gebreklcige
reactievermogen van gemeenten om verordeningen aan gevestigde
jurisprudentie aan te passen.

Slechts in enkele gevallen is de toetsing door de VzArRvS aan te merken
als marginaal, en is er hierbij een verband te leggen met de positie van
het kort geding. Daar waar de Vz. aan kan sluiten bij de uitgewerkte
construetie van de verspreidingsdogmatiek is er geen twijfel over de
toepassing van de uitingsvrijheid, en dientengevolge geen noodzaak om
uit hoofde van de specifieke taak van de VzArRvS terughoudendheid te
betraehten, zoals in deze 'marginale' gevallen eigenlijk weI geschiedt.
Recente Voorzittersbeschikkingen laten daarentegen elke terughoudendheid
varen. Deze zaken illustreren tevens dat de keuze van de op te leggen
maatregelen problematisch kan zijn.
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3.2 Antenneverbod

Het gemeentelijk antenneverbod heeft een grote bijdrage geleverd aan de
jurisprudentie op de uitingsvrijheid van de Afdeling rechtspraak. Net als
bij het plakverbod bestaat er in de literatuur al veel aandacht voor dit
onderwerp." De grondrechtsnorm waaraan getoetst wordt is art. 10
EVRM. Het antenneverbod heeft raakvlakken met de omroepvrijheid.
Hieraan wordt in § 3.3 een beschouwing gewijd. Na een verkenning van
de antenneverbodregelgeving (§ 3.2.1) volgt een analyse van de reikwijdte
van de interpretatie van de uitingsvrijheid (§ 3.2.2), en van de toetsing aan
de uitingsvrijheid (§ 3.2.3), waarna in § 3.2.4 conclusies worden getrokken.

3.2.1 Rege/geving

Al lang voor de ontwikkeling van de 'kabeltelevisie' sinds 1965 van de
grond kwam, werden in gemeenten regelingen met technische eisen ten
aanzien van antennes vastgesteld met het oog op de veiligheid van personen
en goederen en in verband met de welstand. Deze bepalingen kwamen dan
voor in APV's, schoonheids- en welstandsverordeningen en bouwverordenin-
gen." De antenneverbodbepalingen die in de Arob-jurisprudentie aan de
orde komen, vallen uiteen in enerzijds planvoorschriften in bestemmings-
plannen en anderzijds bepalingen in de bouwverordening. In diverse casus
die door de Afdeling rechtspraak zijn beoordeeld hangen beide typen
bepalingen samen. Dit komt door het bepaalde in art. 48 Woningwet.57

Hierin staat dat een bouwvergunning alleen mag en moet worden geweigerd
als het bouwwerk in strijd is met onder meer de bouwverordening, de
krachtens die verordening gestelde eisen, een bestemmingsplan of de
krachtens een dergelijk plan gestelde eisen.

Tegen weigering van een bouwvergunning voor een antenne staat, na
beroep op de gemeenteraad op grond van art. 51 Woningwet, beroep open
op de Afdeling rechtspraak Raad van State op grond van de Wet Arob.
Tevens kunnen derden-belanghebbenden beroep instellen bij de Arob-rechter
tegen een verleende bouwvergunning. Een derde type casus bestaat uit het
bij de Arob-rechter aanvechten van een waarschuwing tot bestuursdwang

55 Zie voor een recente beschouwing Kistenkas 1989, p. 71-75; ook Bok 1991, p. 69-73.
56 J. Verboeve, Geen eigen antenne ... of Rome?, in: Yerzekeringen van vriendschap ;

Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. Dorhout Mees, Deventer 1974,
p. 273-289, i.h.b, p. 278-279.

57 lnmiddels is de Woningwet algeheel herzien (Wet van 29 augustus 1991, Stb. 1991,439);
de inwerkingtreding zal gefaseerd geschieden.
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tegen een illegale antenne. In al deze gevallen kunnen in beginsel relevante
bepalingen in een bestemmingsplan of in de bouwverordening door de Arob-
rechter bij wege van exceptie aan de in de Grondwet of verdragen gepositi-
veerde uitingsvrijheid getoetst worden. Deze bepalingen zijn niet speciaal
op een grondrecht gericht of met het oog op beperking van een grondrecht
vastgesteld. Het gaat dus om algemene beperkingen, die door hun algemene
werking de omvang van een grondrecht kunnen beinvloeden."

De planvoorschriften in een bestemmingsplan kunnen op verschillende
wijzen een antenneverbod inhouden. Het kan gaan om voorschriften met
betrekking tot de maximaal toegelaten bebouwingshoogte, of om het
toekennen van een bestemming die iedere bebouwing uitsluit, zoals een
bestemming voor groenvoorzieningen of verkeersdoeleinden. Antennes
komen niet uitdrukkelijk aan de orde, maar zijn impliciet verboden. Dit
verbod is absoluut of beperkt, naar gelang een de bouw van antennes
volledig uitsluitende bestemming wordt aangegeven, of een bestemming
die binnen bepaalde grenzen ruimte voor de bouw van antennes laat. Een
voorbeeld van een absoluut verbod is een bestemming tot groenvoorziening,
en een voorbeeld van een beperkt verbod is een voorschrift waarin de hoogte
van bebouwing op een erf aan banden is gelegd. Er bestaat op het gebied
van planvoorschriften een grotere varieteit aan bepalingen dan in het geval
van voorschriften in de bouwverordening, zodat het niet mogelijk is een
'model-bepaling' te schetsen.

De gemeentelijke bouwverordeningen zijn in de regel een getrouwe
afspiegeling van de model-Bouwverordening van de VNG. Dit maakt het
makkelijker algemene uitspraken te doen. Men had al bij de introductie
van de 'kabel' in Nederland oog voor de problemen die art. 10 EVRM
zou kunnen opleveren voor antenneverbodregels in de bouwverordening. 59

De bedoeling van deze voorschriften was het saneren van de voor het
straatbeeld onaantrekkelijke 'antennewouden'. Dit was mogelijk door de
komst van centrale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen die door
rniddel van een kabel aan abonnees omroepuitzendingen konden doorgeven.
De VNG paste in 1977 het antenneverbod in de model-Bouwverordening
aan met het oog op de eisen die art. 10 EVRM stelt aan het beperken van
de ontvangstvrijheid. Dit geschiedde naar aanleiding van de op 3 februari
1976 door de Tweede Kamer aangenomen motie-De Beer waarin werd
gesteld dat een antenneverbod alleen gerechtvaardigd is als ten rninste alle

58 Zie voor de begrippen a1gemene en bijzondere beperkingen hoofdstuk 2.4.1.
59 P.R. van der Vliet, Gemeenschappelijke antenne of eigen antenne?, De Nederlandse Gemeente

1971, p. 307-309; I. Verhoeve, a.w..
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met een individuele ante nne te ontvangen programma's ook via het kabelnet
aangeboden worden.r" De antenneverboden zijn vervat in de artikelen 34,
310, 265 en 358(a) model-Bouwverordening en worden in de diverse
geschillen alleen of in samenhang opgevoerd a1s grondslag voor een concreet
antenneverbod." Daarnaast kunnen er voorschriften zijn voor de construe-
tie van de antenne op grond van art. 264.

De artikelen 34 en 310 geven voor respectievelijk te bouwen en
gebouwde bouwwerken aan dat het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken
in het geheel van de omgeving aan redelijke eisen van welstand moeten
voldoen. Deze artikelen bevatten een 'impliciet antenneverbod'. De artikelen
265 en 358 geven respectievelijk voor te bouwen en gebouwde antennes
aan dat individuele ontvangstantennes verboden zijn als er een aansluiting
op een kabelnet mogelijk is, en geen andere signalen kunnen worden
ontvangen dan via dat kabelnet. De bedoeling van deze redactie is dat deze
laatste bepalingen met het oog op art. 10 EVRM buiten toepassing blijven
als er andere signalen ontvangen kunnen worden, zodat deze regels niet
in strijd komen met de uitingsvrijheid. Deze artikelen bevatten een 'expliciet
antenneverbod'. AI deze bepalingen worden om esthetische redenen, te
weten het voork6men van massale ontsiering, ten aanzien van antennes
gehanteerd.

3.2.2 Interpretatie

Uit de jurisprudentie blijkt dat alleen art. 10 EVRM als toetsingsgrond
gehanteerd wordt. In dit artikel is de vrijheid inlichtingen of denkbeelden
te ontvangen uitdrukkelijk neergelegd. Het IVBP, waarin dit ook het geval
is, komt echter niet voor. Dit is te verklaren uit de geen extra waarborgen
biedende accessoire functie van art. 19 IVBP op dit punt. Verder doet zich
de vraag voor naar de betekenis van art. 7 Gw in dezen. Wat is de verhou-
ding van de ontvangstvrijheid en van het zenden door 'radioamateurs' tot
art. 7 Gw voor en na 1983?

Art. 7 Gw
Volgens uitlatingen van de regering in het kader van de Grondwetsherziening
1983 gaat het ontvangen van inlichtingen en denkbeelden op in het
openbaren van gedachten en gevoelens in gevallen waarin er een nauwe

60 Kistenkas 1989, p. 72; voor motie-De Beer zie Kamerstukken II 1975-1976, 13354, or.
6.

61 Lokale omroep en andere kabelproblemen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Groene
reeks or. 74, 's-Gravenhage 1984, p. 76-79.
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samenhang is tussen beide.f De Meij bekritiseert dit. Op deze wijze zou
in de Grondwet de positie van de ontvanger in het eommunieatieproees
te veel worden veronaehtzaamd. 63 Eehter, de reikwijdte van een grondreeht
moet uit interpretatie van de bewoordingen van een bepaling blijken. Art.
7 besehermt niet alleen de wijze van uiten, maar ook de vrijheid een uiting
te ontvangen, omdat het waarborgen van het uiten door een 'zender' geen
zin heeft zonder dat tegelijkertijd de positie van de ontvanger gewaarborgd
wordt. WeI is het zo dat de tekst die zieh wat de bewoordingen betreft
uitsluitend tot de zender rieht, een eenzijdige op de zender georienteerde
benadering van de reehter kan uitlokkken. Tot de inwerkingtreding van
de Grondwetsherziening 1983 besehermde art. 7 aIleen uitingen door middel
van de drukpers en daarmee op een lijn te stellen uitingen. Het openbaren
(en ontvangen) van gedaehten of gevoelens door radio en televisie was hier
niet onder te begrijpen. Dit maakt het begrijpelijk, naast de uitdrukkelijke
vermeiding van de ontvangstvrijheid in art. 10, dat art. 10 door de reehter
werd en wordt gehanteerd. Het deeinemen aan het internationale verkeer
via de korte golf is te zien als een sinds 1983 door het derde lid van art.
7 bestreken uitingsvorm, wat tot toetsing aan de in het kader van dit lid
ontwikkelde criteria zou kunnen Ieiden, als men uitgaat van een restrietieve
uitleg van 'radio' in het tweede lid.64

Voor de ontvangst van (satelliet-)uitzendingen via een eigen antenne
is er eehter een eomplieatie. Deze betreft de aparte behandeling van uitingen
via radio en televisie in de Grondwet 1983 en het EVRM. De regulering
van antennes, die een teehnisehe sehakel in het ontvangen van uitingen via
radio en televisie vormen, is te besehouwen als een aspect van de omroep-
vrijheid. De vraag is of er met betrekking tot antenneverboden geen sprake
is van omroepregelgeving ingevolge art. 7, tweede lid, Gw 1983, en van
een vergunningstelsel ingevolge de derde volzin van art. 10, eerste lid
EVRM. Voor de betekenis die de omroepvrijheidclausules in art. 7 Gw
en art. 10 EVRM zouden kunnen hebben voor het antenneverbod, en meer
in het bijzonder de betekenis van het antenneverbod voor de benadering
van de omroepvrijheid, zij verwezen naar § 3.3.

Art. JOEVRM
Twee afzonderlijk in het eerste lid van art. 10 EVRM genoemde aspeeten
van de uitingsvrijheid worden door het antenneverbod getroffen: het

62 Kamerstukkenn 1981-1982, 16905-16938, Dr. 5, p. 13-15.
63 I.M. de Meij, Van zender naar ontvanger, oratie UvA, 's-Gravenhage 1984, p. 17-18.
64 Vgl. B.P. Vermeulen, noot AB 1992, 178, onder 4.
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ontvangen en het doorgeven van uitingen. Voor zover het om zendamateurs
gaat zijn beide aspecten in het geding. Dat de ontvangstvrijheid ook
betrekking heeft op de ontvangst via antennes (van satelliet-uitzendingen)
blijkt uit het Autronic-arrest van het EHRM. 6.S In verschillende zaken wordt
door de rechter eerst in een korte overweging vastgesteld of er in casu wei
sprake is van een inbreuk op het grondrecht (bv. recent ABkort 1989, 273,
en 1991,634). De benadering van de Arob-rechter is echter in hoofdzaak
gericht op de beperkingsgronden van het tweede lid. In een aantal gevallen
wordt het eerste lid geinterpreteerd met het oog op een mogelijke extensieve
lezing van het eerste lid. Art. 10 EVRM zou ook betekenis hebben voor
de bescherming van illegale zenders (VzArRvS 8 augustus 1985, AB 1986,
182, Putten I), maar biedt geen bescherming aan de ontvangst van stereo-
signalen (ArRvS 27 april 1987, Gst. 6848, 4, Putten II). Volgens de
beschikking van de VzArRvS (9 augustus 1988, KG 1988, 451, Baarn)
is aan art. 10 EVRM in beginsel het recht te ontlenen om op behoorlijke
wijze deel te nemen aan het berichtenverkeer via de korte golf. De zaak
Putten I levert ook de overweging op dat de ontvangstvrijheid niet verder
strekt dan tot het aanbrengen van ontvangstvoorzieningen die in verhouding
staan tot de daardoor geboden extra ontvangstmogelijkheden. Uit de
uitspraak van de Afdeling van 22 augustus 1990 (Gst. 6927, 5) zou kunnen
blijken dat een antennemast uitsluitend ten behoeve van 'bedrijfsmatige
activiteiten' niet wordt beschermd op grond van het eerste lid, aangezien
wordt overwogen dat de mast mede dient voor activiteiten als legale
zendamateur, en de appellant 'derhalve' in beginsel een beroep kan doen
op art. 10, eerste lid. Dit is een restrictieve interpretatie van het eerste lid,
als het betekent dat een commercieel gebruik van antennemasten geen
bescherming geniet.

De met betrekking tot het tweede lid te beantwoorden vraag is onder
andere of een der genoemde belangen in een democratische samenleving
tot beperking noodzaakt. Met name via het begrip 'openbare orde' is door
de Afdeling de reikwijdte van art. 10EVRM met betrekking tot antennever-
bodzaken bepaald. Dit begrip wordt in antenneverbodzaken extensief
opgevat. Het uit esthetische overwegingen tegengaan van ontsiering door
antennemasten kan in het belang van de openbare orde zijn (bv. Leerdam).
Hetzelfde geldt voor zeer zwaarwegende bezwaren ten aanzien van een
antenne uit een oogpunt van welstand (bv. Oosterhout), en voor een antenne
die in belangrijke mate een nadelige beinvloeding van het woongenot van
omwonenden betekent (Gst. 6927, 5). De Hoge Raad interpreteert het begrip

65 EHRM 22 mei 1990, NJ 1991, 740, Autronic AG.
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op dezelfde ruime wijze. Onder andere in het Huifkararrest, waar het ook
om een lagere verordening gaat, wordt onder openbare orde begrepen het
weren van reclameborden in het landschap, aangezien dit het keren van
een uit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbare toestand kan betekenen. 66

De Nederlandse rechters zijn hierbij uitgegaan van de oude Nederlandse
vertaling van het Engelse 'for the prevention of disorder' en het Franse
'a la defense de l'ordre'. 'Openbare orde' was tot in 1990 de officiele
vertaling, welke echter is vervangen door 'het voorkomen van wanordelijk-
heden' .67 De nieuwe vertaling beoogt beter aan te sluiten bij de niet
ruimhartige bedoeling van de clausule in het EVRM.68

De door de Nederlandse rechters in het verleden gegeven interpretatie
zou met de nieuwe vertaling op gespannen voet kunnen staan. Behoudens
het geval dat het oprichten van antennes tot relletjes op straat aanleiding
geeft, is het moeilijk voorstelbaar de bescherming van het stads- en
landschapsschoon onder het voorkomen van wanordelijkheden in strikte
zin te brengen. De interpretatie moet echter aansluiten bij die van het
EHRM. Dit Hof is niet zo strikt, het begrijpt onder 'prevention of disorder'
ook de handhaving van de intemationale telecommunicatieordening (A. 173).
Een te beperkte uitleg van de nieuwe vertaling strookt dus ook niet met
het EVRM. Het bezwaar is ook te ondervangen door andere beperkingsgron-
den uit het tweede lid van art. 10 te hanteren: de 'openbare veiligheid' of
de bescherming van de rechten van anderen." Constructievoorschriften
kunnen onder de eerstgenoemde grond worden gerangschikt. Gebruik van
het tweede doe1criterium sluit ook beter aan op de omstandigheid dat in
veel procedures het de omwonenden zijn die ageren tegen grote antennemas-
ten van zendamateurs, terwijl de wijze waarop het begrip 'openbare orde'
wordt gebruikt reeds in deze richting wijst. Er wordt een verband gelegd
met de mogelijke massaliteit van antennemasten, en dus met de mate van
bebouwing van de omgeving. In een uitspraak betreffende Oosterhout (AB
1981, 526) wordt overwogen dat het belang van de bescherming van de
openbare orde in het geding is 'waar een ordelijke inrichting van een
samenleving van zeer dicht bij elkaar wonende personen vraagt om een
beteugeling van de vrijheid bouwwerken op te richten die onevenredig
bezwarend zijn voor de omwonenden'. In enkele uitspraken gooit de reehter
het al over de boeg van de bescherming van de rechten van omwonenden

66 Vgl. F.C.L.M. Crijns, Antenneverbod Leerdam, AA 1979, p. 477-485.
67 Opgenomen in Trb. 1990, 156 e.v. Zie ook NiB 1990, p. 1502-1506.
68 J.G.C. Schokkenbroek, De openbare orde als beperkingsgrond voor de vrijheid van

meningsuiting, NiCM-Bulletin 1986, p. 3-22.
69 Vgl. F.H. Kistenkas, naschrift bij ArRvS 22 augustus 1990, Gst. 6927,5.
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(AB 1981, 573, Gst. 6725,4). In de andere uitspraken wordt de openbare
orde er uitgelieht, en/of de overige belangen in het algemeen in een zin
afgedaan (bv. AA 28 1979, p. 477-485, AB 1980, 247).

Horizontale werking?
De overheid kan een antenneverbod ook via de privaatreehte1ijke weg
proberen op te leggen (bv. huur- of koopeontraeten). Hierbij is het eehter
niet mogelijk de begrenzingen van art. 10 EVRM te omzeilen. Het Hof
te Leeuwarden moest oordelen over een antenneverbod in door de gemeente
Harlingen afgesloten koopeontraeten (23 maart 1983, NJ 1984, 380). In
casu was het verbod nietig wegens strijd met artikellO, tweede lid, EVRM,
aIleen voor zover het een gangbare antenne betrof waarvoor geen redelijk
alternatief bestond. Hoewel de verdragsbepaling hier deel uitmaakt van
een belangenafweging, versehilt de reikwijdte die er via interpretatie aan
gegeven wordt met van die van de Arob-rechter. Uit het arrest blijkt dat
de ontvangstvrijheid in ieder geval wordt begrensd door het algemeen belang
van de beseherming van het stedelijk schoon. Evenals bij de Arob-rechter
staat het tweede lid eentraaJ.

In verband met de verhouding van de reehten van omwonenden tot de
antennevrijheid dient de mogeJijke 'horizontale werking' van art. 10 EVRM
aan de orde te komen. Levert de Arob-rechter via zijn uitleg van deze
bepaling een bijdrage aan dit omstreden vraagstuk? De horizontaJe werking
van grondreehten wordt door versehillende auteurs in verband gebraeht
met de besehikking van de VzArRvS van 7 mei 1981 (AB 1981,573, Eefde
1).70 De Afdelingsvoorzitter maakt een afweging tussen de door art. 10
besehermde ontvangstvrijheid van omwonenden en de zendvrijheid van
degene die een zendvergunning wilde hebben, ook met een beroep op art.
10. Het gaat dus om een conflict tussen twee uit de vrijheid van meningsui-
ting af te leiden aanspraken. Overwogen wordt dat het in art. 10 gegaran-
deerde reeht met zover kan strekken dat de uitoefening daarvan ten koste
van de uitoefening van datzelfde reeht door derden kan gaan, waarbij steun
wordt gevonden in de beperkingsgrond 'rechten van derden' uit het tweede
lid van art. 10 EVRM. Anders dan in de uitspraak in de hoofdzaak (7 mei
1982, AB 1982,582) valt de afweging ten gunste van de ontvangstvrijheid
uit. Eenzelfde redenering keert niet terug in de uitspraak uit 1982. Daar
wordt sleehts gesteld dat het gebruik van de ante nnemast de buurman niet
in de uitoefening van diens reeht kraehtens art. 10beperkt 'voor zover reeds
het gebruik van de mast van betekenis zou kunnen zijn voor de wijze waarop

70 Crince Ie Roy in de noot in de AB; De Meij 1989, p. 78.
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in verband met art. 10 van genoemd verdrag toepassing zou moeten worden
gegeven aan art. 48 Woningwet'. Een andere Voorzittersbeschikking spreekt
aIleen in het algemeen over een door b. en w., vanwege het buiten toepas-
sing laten van de voorschriften van het bestemmingsplan, te maken afweging
van de belangen van de gerechtigde krachtens de bouwvergunning tegen
de belangen van omwonenden, aangaande de plaats van een antenne (8
november 1988, Gst. 6893, 10). De bescherming van rechten van derden
komt in de Arob-rechtspraak echter aan de orde in het kader van de
beperkende werking die bouwvergunningen en aanschrijvingen voor
bestuursdwang voor de ontvangstvri jheid kunnen hebben (verticale werking
van grondrechten). Deze bescherming wordt door art. 10, tweede lid,
uitdrukkelijk als beperkingsgrond aangewezen. Ook via het criterium van
de openbare orde kunnen de belangen van omwonenden worden verdiscon-
teerd.

De vraag of art. 10 EVRM 'horizontale werking' heeft, is overigens
op grond van de jurisprudentie niet duidelijk te beantwoorden. Incidenteel
worden door het EHRM uitspraken gedaan waarin verdragsrechten van
betekenis zijn voor particuliere verhoudingen, waarbij moet worden bedacht
dat het Hof klachten tegen staten behandeld, en geschillen tussen burgers
slechts indirect aan de orde kunnen komen." De burgerlijke rechter heeft
zich een aantal malen uitgelaten over de betekenis van art. 10 EVRM voor
de privaatrechtelijke verhoudingen tussen particulieren, onder andere op
het punt van het antenneverbod. Het Hof te Leeuwarden (23 maart 1983,
NJ 1984, 380) kreeg te maken met een door de gemeente Harlingen via
een koopovereenkomst opgelegd antenneverbod. Gezien de principiele
gebondenheid van de overheid in het privaatrecht aan grondrechten gaat
het hier echter om verticale werking; de beperkingsgronden vinden in deze
zaak toepassing." In het arrest van de HR van 3 november 1989 (AB
1990, 150; NJ 1991, 168) betreft het een in een huurreglement voorkomend
antenneverbod. De rechtsopvatting van de rechtbank wordt aanvaard waarin
via een afweging van belangen wordt nagegaan of het verbod 'onredelijk
bezwarend' is en of de woningstichting in strijd met de goede trouw
handel de door de huurders aan de overeengekomen beperking van hun uit
het eerste lid van art. 10 EVRM voortvloeiende rechten te houden. Hoe
de waardering van de belangen van huurders en verhuurders geschiedt is
als feitelijke vraag in cassatie niet toetsbaar. Het gaat bij de belangenaf-

71 Vgl. L.F.M. Verhey, De horizontalewerking van het EVRM, in: 40jaar Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, Leiden 1990, p. 19-39.

72 Zie hoofdstuk 2.1.3.
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weging om de vraag of de kabel in casu een 'redelijk alternatief' voor een
eigen antenne vormt, en om de vraag of de plaats waar de antenne staat
een veiligheidsrisico oplevert. De rol van het grondrecht wordt niet erg
duidelijk gemaakt. Kennelijk wordt door de Hoge Raad aanvaard dat via
een contractueel antenneverbod de ontvangstvrijheid (' --uit art. 10 eerste
lid EVRM voortvloeiende rechten--') kan worden beperkt. De toetsing van
de onderhavige beperking geschiedt daarentegen via een belangenafweging
in privaatrechtelijke termen, en niet via het tweede lid van art. 10.73 De
beperkingsclausule van art. 10 is toegesneden op de verhouding overheid-
burger, en leent zich derhalve ook niet voor onverkorte toepassing in het
privaatrecht.

Socialiserende interpretatie
De genoemde voorzittersbeschikking inzake Eefde levert oak materiaal voor
een ander algemeen leerstuk, te weten de vraag of en in hoeverre de
overheid bij klassieke grondrechten een zorgplicht heeft om de bescherming
tot zijn recht te laten komen. Volgens Kortmann is deze uitspraak een
voorbeeld van socialiserende interpretatie van een klassiek grondrecht in
verband met de overweging dat het verlenen van een bouwvergunning
zonder dat daaraan voorschriften zijn verbonden die een ongestoorde
uitoefening door verzoeker (een derde) van de uitingsvrijheid garanderen
in strijd is met art. 10 EVRM.74 Deze verzoeker stelde namelijk dat de
grote antenne van zijn buurman een verstoring zou betekenen van de
ontvangst van radio en televisie door hem. Deze positieve overheidsverplich-
ting uit hoofde van de uitingsvrijheid is in de antenneverbodjurisprudentie
een incident gebleven. In de uitspraak van de Afdeling in de Eefde-zaak
(7 mei 1982, AB 1982, 582) wordt een andere weg gevolgd, en worden
de verplichtingen van een zendamateur (krachtens verkregen machtiging)
om storingen tegen te gaan gerelateerd aan verschillende bestaande
overheidsregelingen, en dus niet aan de bouwvergunning. De conclusie
van Kortmann is derhalve te stellig. Meer dan een voorzichtige impliciete
aanzet is in de beschikking niet te lezen; zij hangt vooral samen met het
karakter van een kort geding, waarin onder tijdsdruk met vaak onduidelijke
gegevens over de feiten een ordemaatregel moet worden genomen.

73 In de lagere rechtspraak worden overigens verdergaande standpunten over de werking van
art. 10 in horizontaie verhoudingen aangetroffen; zie Verheij, G.W., p. 34-35.

74 Kortmann 1990, p. 353-354.
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3.2.3 Toetsing

3.2.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

De wijze van toetsing van de antenneverbodsnorm wordt onderzocht aan
de hand van de begrippen abstracte en concrete toetsing en met het oog
op eventuele terughoudendheid van de rechter. Zoals de plakverbodjurispru-
dentie 'het' voorbeeld van abstracte toetsing vormt, zo wordt in de literatuur
de toetsing van antenneverboden wel als exemplarisch voor een concrete
toetsingswijze gezien. Deze tegenstelling, met daarbij een sterke voorkeur
voor de concrete aanpak, blijkt duidelijk uit de meergenoemde dissertatie
van Kistenkas. Deze auteur karakteriseert de jurisprudentie als casuistisch,
waarbij de aandacht van de rechter vooral uitgaat naar de concrete beperking
van de uitingsvrijheid, en minder naar de tekst van de bepalingen." Toch
is het beeld dat de literatuur op dit punt oproept niet uniform. Er zijn enkele
auteurs die een of meer uitsprakenjuist een voorbeeld van abstracte toetsing
noemen. Stroink kwalificeert in het algemeen de antenneverbodstoetsing
als abstract. Hij beweert, net als Jeukens 76, dat toetsing van wettelijke
voorschriften aan de beperkingsclausules van art. 10, tweede lid, EVRM
noodzakelijk abstract is. 77

Uitgaande van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde begripsomschrijving
moet een enigszins genuanceerd beeld van de jurisprudentie geschetst
worden. Er is namelijk in tal van uitspraken wel degelijk sprake van
abstracte toetsing, zij het met concretiserende elementen. Hierbij moet de
toetsing op zich onderscheiden worden van het gevolg dat aan de toetsing
wordt verbonden.

In het geval van de beschikking van de VzArRvS van 31 mei 1978
(Ridderkerk 1) voert de verzoeker aan dat, omdat hij via de centrale antenne
bepaalde stations niet kan ontvangen en via een individuele antenne wel,
er strijd bestaat van art. 358a bouwverordening met art. 10 EVRM, dus
niet aileen strijd van de toepassing. Verweerders brengen daartegen in dat
het motief van deze bepaling in het algemeen het tegengaan van ontsiering
is, en dat de bepaling een geoorloofde beperking inhoudt (nodig ter
bescherming van de openbare orde). De volgende rechterlijke overweging

75 Kistenkas 1989, p. 75.
76 H.J.M. Jeukens, annotatie ArRvS 31 juli 1979, Eilander-binding, M 1980, p. 186-189.
77 F.A.M. Stroink, De toepassing van bet intemationale recbt door de Nederlandse (admini-

stratieve) rechter, in: Staatsrecht , buitenlandse betrekkingen en de internasionale rechtsorde,
Nijmegen 1987, p. 42.
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is merkwaardig. Vastgesteld wordt dat de weigering in strijd is met art.
10, en dat de verordeningsbepaling niet nodig is in een democratische
samenleving. De vraag is of de bepaling in dit geval niet nodig is in een
democratische samenleving. Hiervoor pleit dat de Voorzitter voorafgaand
de omstandigheden van het geval vermeldt. Naast concrete elementen bevat
de toetsing duidelijk van de casus abstraherende elementen. In deze
gemeente werd afgezien van een aanpassing van het artikel aan de VNG-
modelverordening met het doel ontsiering door antennes tegen te gaan. Deze
algemene redengeving ligt mede ten grondslag aan het oordeel van strijdig-
heid, Deze oudste aangetroffen antenneverboduitspraak lijkt dus beide types
toetsing in onderlinge verwevenheid te bevatten.

Leerdam en Beek en Dank: 'standaard-uitspraken'
De toetsingsoverwegingen inzake Leerdam en Beek en Donk (ArRvS 10
oktober 1978, AA 1979,477-485; ArRvS 3 oktober 1979, AB 1980,247)
zijn grotendeels identiek. De hiervoor geschetste uiteenlopende zienswijzen
aangaande abstracte of concrete toetsing hebben ook betrekking op de voor
het antenneverbod centrale uitspraak inzake Leerdam. Van der Burg neemt
mer toetsing in abstracto waar. Er wordt weliswaar niet gesproken van
'onverbindend verklaren' maar het buiten toepassing blijven betreft de gehele
verordening en niet aileen de concrete toepassing." Volgens Heringa lijkt
het erop dat van abstracte toetsing sprake is; de Afdeling richt zich om
te beginnen op de verordening zelf. Hier voegt hij aan toe dat het verbod
in deze zaak uitsluitend betrekking heeft op antennes, en dus aIleen maar
gezien kan worden als een beperking van de vrijheid van meningsuiting,
waarbij voor aile concrete gevallen de beperking in strijd is met het tweede
lid van art. 10 EVRM.79 Schokkenbroek daarentegen oordeelt dat de
Afdeling in de Leerdam-zaak in concreto toetst of de beperking nodig kan
worden geacht voor de bescherming van de openbare orde. 80 Zoals vermeld
legt Kistenkas ook de nadruk op de concrete benadering door de rechter.
Crijns zet de benadering, die een analyse van de toepassing van het
antenneverbod in het concrete geval noodzakelijk maakt, af tegen de

78 F.H. van der Burg, Splitsing van wettelijke bepalingen en abstracte toetsing, in: Gemeentelijke
vrijheden, Alphen aan den Rijn 1983, p. 22.

79 A.W. Heringa, Toetsing van gemeentelijke verordeningen aan een ieder verbindende
bepalingen van intemationale mensenrechtenverdragen, in; Gemeentelijke vrijheden, Alphen
aan den Rijn 1983, p. 128.

80 J.G.C. Schokkenbroek, a. w., p. 9.
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afstandelijker houding van de Hoge Raad in bijvoorbeeld het Huifkarar-
rest."

Wat valt er nu uit de rechterlijke overwegingen te halen? De uitspraken
bevatten aanwijzingen dat mede in abstracto wordt getoetst of een bepaling
in de bouwverordening (Leerdam) of een bepaling in een bestemmingsplan
(Beek en Donk) geoorloofd is op grond van art. 10 EVRM. Dat wil zeggen
dat de strijdigheidsvraag met geabstraheerde overwegingen wordt benaderd.
De Leerdamse uitspraak dient als voorbeeld. De verbodsnorm vormt volgens
de Afdeling een beperking van het in het eerste lid van art. 10 EVRM
gegarandeerde recht, want het geval kan zich voordoen, en doet zich in
casu ook voor, dat met een individuele antenne meer te ontvangen is. Het
belang van de openbare orde impliceert echter niet de noodzaak 'van een
verbod dat zo ver strekt dat daaronder ook altijd valt het aanbrengen van
een ante nne die meer mogelijkheden biedt tot het ontvangen van signalen
dan een gemeenschappelijke of centrale voorziening' . De uit de bouwveror-
dening voortvloeiende beperking 'doet zich in het bijzonder gevoelen
wanneer er sprake van is dat een eigen individuele antenne betere
ontvangstmogelijkheden zou bieden dan een gemeenschappelijke of centrale
antenne. Niet te verwachten is dat bij het bestaan van de mogelijkheid van
aansluiting op een centraal antennesysteem op grote schaal individuele,
betere ontvangstmogelijkheden biedende, antennes zullen worden opgericht.
Nu het bezwaar van ontsiering vooral geldt het massaal aanwezig zijn van
antennes op daken, kan het in verband met het belang van de bescherrning
van de openbare orde niet nodig worden geacht om ook in alle gevallen
te verbieden het aanbrengen van die antennes, waarmede andere signalen
kunnen worden ontvangen dan met een gemeenschappelijke of centrale
voorziening.' Daarna constateert de ArRvS in beide zaken dat het verbod
verder strekt dan in een democratische samenleving nodig is ter bescherming
van de openbare orde, en dat de in geding zijnde bepalingen in strijd zijn
met het verdrag.

Toch spelen de concrete feitelijke omstandigheden ook een rol. In
zoverre zou de toetsing concreet te noemen zijn dat de rechter vaststelt dat
in casu met een individuele antenne meer te ontvangen is, wat tot gevolg
heeft dat hij onderzoekt of de beperkende bepaling geoorloofd is. De vraag
is nu waar de bedoelde overwegingen op neer komen. Is er strijd met de
uitingsvrijheid, met als gevolg het buiten toepassing laten van een
antenneverbod, omdat op grond van de concrete omstandigheden het
grondrecht geschonden wordt, of omdat er in abstracto een categorie van

81 F.C.L.M. Crijns, AntenneverbodLeerdam, AA 1979, p. 477-485.
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gevallen denkbaar is onder de reikwijdte van de algemene regel waarin
de openbare orde een verbod niet vergt? Wat hiervan ook zij, de toetsing
heeft conform art. 94 Gw tot gevolg dat het verbod buiten toepassing moet
blijven. Zoals in hoofdstuk 5 is overwogen impliceert dit niet een concrete
toetsing. Het gevolg van de toetsing kan niet anders dan op het voorliggende
geval gericht zijn gezien de bewoordingen van art. 94 Gw. Hieruit valt
niets af te leiden over de toetsing zelf. De overwegingen roepen dus een
diffuus beeld op. De toetsingsoverwegingen kennen een concreet en een
abstract aspect, terwijl de feitelijke situatie ook in abstracto ter zake doet.
Het hangt er maar vanaf waar de beschouwer de nadruk op legt. In
combinatie met het onvoldoende onderscheiden van de toetsing op zich van
het gevolg van de toetsing kan dit de in de literatuur gesignaleerde
tegenstrijdigheid verklaren.

Kenmerkend voor de abstracte toets in beide uitspraken is dat de
feitelijke omstandigheden in een gemeente in het algemeen in de afweging
worden betrokken. Burkens acht de rechterlijke afweging weliswaar genuan-
ceerd, maar toch een overschrijding van de grens van de door hem wenselijk
geachte marginale natoetsing van de op grond van art. 10 EVRM gemaakte
bestuurlijke afweging. De Afdeling spreekt de verwachting uit dat niet op
grote schaal door particulieren antennes zullen worden opgericht; een
dergelijke uitspraak is volgens Burkens meer een zaak voor het gemeentebe-
stuur. 82 Inderdaad kan gezegd worden dat de hier gebezigde abstracte
toetsing minder terughoudend is dan een toetsing die zich louter richt op
de tekst of het motief van een bepaling. Het is merkwaardig dat een
strijdigheidsoordeel mede gebaseerd is op een te verwachten sowieso
moeilijk in te schatten feitelijke ontwikkeling. Het had dan ook meer voor
de hand gelegen dat het feit dat de norm een absoluut verbod inhoudt als
het doorslaggevende argument was gezien.

Een 'mengvorm' van concrete en abstracte toetsing wordt ook
aangetroffen in de uitspraak van de ArRvS van 6 mei 1983 (Gst. 6781,
7; Harlingen). Er wordt een algemeen oordeel over het bestemrningsplan
gegeven, welk plan een algeheel verbod tot oprichting van een ante nne
inhoudt. Daarna wordt overwogen: 'De bescherrning van de openbare orde,
in het belang waarvan een bestemrningsplan is gegeven, impliceert ruet
de noodzaak van een verbod dat zo ver strekt, dat daaronder ook altijd valt
het aanbrengen van een antenne die meer mogelijkheden biedt tot het
ontvangen van signalen dan de rniddelen, waarop verweerder het oog heeft. '

82 M. C. Burkens, aantekening bij de Leerdam-uitspraak, in: AROB geselecteerd, 1986, p. 234-
235.
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Deze redenering komt ook voor in de Leerdam- en de Beek en Donk-
uitspraken. Vervolgens bevat de toetsing een concretiserend element.
Vastgesteld wordt dat de door de appellant gewenste antenne betere
ontvangstmogelijkheden biedt. Mede op grond hiervan is het verbod te
verstrekkend dan in een democratische samenleving nodig is ter bescherming
van de openbare orde, en is de toepassing in dit geval niet verenigbaar met
art. 10, eerste lid, EVRM.

Overwegend abstracte toetsing
Een paar uitspraken gaan verder in de richting van abstracte toetsing. Een
duidelijk maar op zichzelf staand geval is de beschikking van de VzArRvS
van 29 november 1979 (AB 1980, 310; Oosterhout D. Ret gaat om
bestemmingsplanvoorschriften. De Vz overweegt dat art. 10 EVRM niet
uitsluit dat de mogelijkheid tot het oprichten van zendantennemasten, zoals
degene die in geding is, in het kader van een bestemmingsplan kan worden
beperkt. 'Een zodanige beperking mag gelet op vorenvermelde verdragsbe-
paling naar Onze mening evenwel niet zover gaan dat zij neerkomt op een
algemeen verbod tot het oprichten van antennemasten, waarvan geen
vrijstelling of ontheffing kan worden verleend.' In casu bevatten de
voorschriften geen algeheel verbod, doch een geoorloofde beperking in
de zin van art. 10 EVRM. De hiervoor geciteerde overweging lijkt op de
constructie van de verspreidingsjurisprudentie zoals die in het plakverbodon-
derdeel naar voren komt. In de noot bij deze uitspraak beweert Crince le
Roy dan ook dat de ArRvS weer in de richting van de Hoge Raad lijkt te
gaan en nationale lagere regelgeving niet zo snel buiten toepassing zallaten
als er maar geen absoluut verbod is. Tevens moet hier genoemd worden
de beschikking van de VzArRvS van 7 mei 1981 (AB 1981,573). De Vz
overweegt dat voor zover bestemmingsplanvoorschriften een verbod bevatten
van het oprichten van antennes zoals die van de verzoeker (dus geabstra-
heerd van de casus) deze een beperking van de door art. 10 EVRM
gegarandeerde vrijheid vormen welke niet geoorloofd is in het licht van
het tweede lid, waardoor zij buiten toepassing moeten blijven. Dit oordeel
wordt niet nader gemotiveerd. De voorschriften bevatten een absoluut
verbod voor bouwwerken hoger dan 2.5 m, waarbij voor individuele
antennes geen vrijstelling mogelijk is. Klaarblijkelijk is de benadering
dezelfde als in de Oosterhout l-zaak.

In vergelijking met de Voorzittersbeschikking in de Eefde-zaak is de
ArRvS in de hoofdzaak enigszins concreter in de toetsing van de voorschrif-
ten (7 mei 1982, AB 1982,582). De openbare orde vergt niet de weigering
van de bouwvergunning. In verband hiermee vormen de bestemmingsplan-
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voorschriften een te vergaande beperking voor zover het oprichten van de
onderhavige mast niet is toegestaan, en zijn zij terecht buiten toepassing
gelaten.

Overwegend concrete toetsing
Een aantal uitspraken kent een overwegend concrete benadering, maar zij
bevatten een gemeenschappelijk element van abstracte toetsing. Het gaat
om bestemmingsplanvoorschriften (en soms ook de welstandsbepaling in
de bouwverordening, art. 34). Na het vaststellen van een inbreuk op de
ontvangstvrijheid in casu, gaat de rechter na of de in geding zijnde
antenneverbodsbepalingen beperkingen bevatten die nodig zijn in verband
met een of meer in het tweede lid van art. 10 genoemde belangen. Dit
onderzoek gaat voornamelijk om de vraag of op grand van de omstandighe-
den van het geval deze voorschriften toepassing kunnen vinden. Echter
daaraan vooraf gaat (1) de overweging dat het verbod te bouwen in
afwijking van de bestemming bescherming biedt tegen een wijze van bouwen
die uit een oogpunt van een ordelijke inrichting van de samenleving
onaanvaardbaar is te achten, en (2) dat in een geval waarin aan de
totstandkoming van een bouwwerk zeer zwaarwegende bezwaren zouden
zijn verbonden uit voormeld oogpunt (waaronder mede welstand begrepen
wordt) ook een bepaling die dergelijke nadelen keert nodig kan worden
geacht ter bescherming van de openbare orde. Deze gang van zaken komt
voor het eerst voor in de uitspraak van de ArRvS van 26 juni 1981 (AB
1981,526; Oosterhout II), en keertdaarna terug in de Voorzittersbeschik-
king van 4 februari 1982 (AB 1982, 232; Huizen), en in de ArRvS-
uitspraken van 21 september 1989 (AB kort 1989, 273; Arnersfoort), 26
maart 1990 (AB kort 1990,664; Oldenzaal) en 22 augustus 1990 (Gst. 6927,
5; Uitgeest). Inzake 'Oosterhout IT' en 'Huizen' gaat het zowel om een
bestemmingsplanvoorschrift als om de welstandsbepaling in de bouwverorde-
ning; de overige betreffen alleen bestemmingsplanvoorschriften. In drie
zaken wordt met betrekking tot de bepaling dat een bouwwerk aan redelijke
eisen van welstand moet voldoen, overwogen dat in een geval waarin aan
de totstandkoming of aanwezigheid van een bouwwerk zeer zwaarwegende
bezwaren zijn verbonden uit een oogpunt van welstand, een bepaling die
dergelijke nadelen beoogt te keren nodig kan worden geacht ter bescherming
van de openbare orde. Het gaat om de uitspraken van de Afdeling van 29
april 1982 (Gst. 6725, 5; Harderwijk), 14 januari 1986 (Weekoverzicht
RvS/R.3.105/86; Oisterwijk) en 9 mei 1991 (AB 1992, 178; Eibergen).
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Uitsluitend concrete toetsing
Verder zijn er vele uitspraken waarin kennelijk, zonder nadere motivering
of met een enkele verwijzing naar eerdere overwegingen van de Afdeling
(bv. AB 1983,270; Odoorn), wordt uitgegaan van de verbindendheid op
zich van het antenneverbod en na het aanhalen van de tekst van art. 10
EVRM en van art. 94 (voorheen 66) Gw meteen op de concrete situatie
wordt ingegaan om te bezien of in het zich voordoende geval de antennever-
bodbepalingen buiten toepassing moeten blijven (bv. Gst. 6848, 4; Putten
II). De concrete toetsing wordt op uiteenlopende wijze geformuleerd.
Standaardisering van overwegingen, zoals bij abstracte toetsing, wordt niet
aangetroffen.

Concrete toetsing en an. 94 Gw
In de uitspraken inzake Oosterhout II (AB 1981, 526), Oisterwijk
(Weekoverzicht RvSIR.3.105/86) en, meer recent, Eibergen (ABkort 1991,
634) wordt overwogen dat gezien het bepaaIde in art. 94 Grondwet in het
concrete voorliggende geval dient te worden nagegaan of een antenneverbod
toepassing kan vinden. Door sommigen wordt hieruit afgeleid dat de
Afdeling van oordeel is dat art. 94 tot concrete toetsing verplicht. 83 Uit
de hiervoor besproken uitspraken die een element van abstracte toetsing
kennen (met name Leerdam en Beek en Donk) blijkt dat wei degelijk in
door art. 94 bestreken gevallen ook in het algemeen een oordeel wordt
gegeven over een bepaald type verbodsnorm. Hierbij moet worden bedacht
dat in soortgelijke gevallen de rechter deze opnieuw buiten toepassing zal
laten, zodat de indirecte werking van de uitspraak de casus overstijgt, en
op buiten toepassing laten voor meerdere gevallen neerkomt. Zoals in §
3.3.2 is aangegeven verplicht art. 94 niet tot een concrete wijze van toetsing.
De bewoordingen van dit artikel slaan op het gevolg van de toetsing. Dit
dient zo nodig een buiten toepassing laten in het concrete geval in te houden,
en niet een algehele onverbindendverklaring. De vraag naar de reikwijdte
van de toetsing (abstract of concreet) wordt door de tekst niet bestreken.
De rechter dient al datgene in de toetsing te betrekken, dat nodig is om
tot een oordeel te komen over de vraag of in een bepaald geval een
voorschrift buiten toepassing moet worden gelaten.

83 O.a. Bok 1991, p. 70-71.
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Concrete toetsing en art. 10 EVRM
De concrete wijze van toetsing wordt wei in verband gebracht met het
belangenafwegingskader dat door art. 10 EVRM wordt geboden." Art.
10 EVRM is in deze opvatting zo opgebouwd dat een in het eerste lid
gegarandeerde vrijheid steeds in het licht van de concrete casus moet worden
afgewogen tegen een in het tweede lid genoemd algemeen belang, waarbij
een grondrechtelijke beperking in een democratische samenleving
noodzakelijk moet zijn. In het geval van het antenneverbod is dit het belang
van de openbare orde, waaronder ook stads- en landschapsschoon begrepen
kan worden. Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de vraag of art. 10 EVRM eisen
stelt aan de wijze van toetsing niet zo duidelijk is te beantwoorden, althans
omstreden is. Een sterker argument levert wei de casuistische opstelling
van het EHRM op, maar daarbij moet de afwijkende positie van dit hof
als toezichthouder op de naleving van het verdrag in vergelijking tot de
nationale rechters, in ogenschouw worden genomen. In ieder geval kan
de rechtsbescherming ermee gebaat zijn dat ook wordt gekeken naar wat
in casu is voorgevallen; de opzet van art. 10 is in deze richting te
interpreteren.

Relevante afwegingsfactoren
Op grond van de jurisprudentie kan hierbij als enige 'algemene' maatstaf
worden gesteld dat een antenneverbod in een concreet geval door de rechter
buiten toepassing wordt gelaten als er sprake is van meer of betere
ontvangstmogelijkheden dan via de kabel, en de antennes tevens aan
bepaalde eisen voldoen die in het belang van de openbare orde of veiligheid
in de regelgeving gesteld mogen worden op grond van het tweede lid van
art. 10 EVRM. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de constructie,
de omvang, en de plaats van de antenne. Enige voorbeelden uit de
jurisprudentie kunnen een indruk geven van de uitwerking van deze eisen.
Bekeken werd of het werkelijk zo is dat met een bepaalde individuele
antenne meer signalen kunnen worden ontvangen (VzArRvS 30 juli 1981,
AB 1981, 550; Eersel). De rechter kan zich de vraag stellen of er een
mogelijk aanvaardbaar alternatief is (ArRvS 1 oktober 1982, Gst. 6743,
8; Ridderkerk II). Voor de plaats van de antenne kan het uit landelijk
oogpunt aantrekkelijk karakter van het landschap een rol spelen (ArRvS
23 december 1982, AB 1983, 270; Odoorn), of de dichtheid van de
bebouwing met factoren als de afstand tussen de huizen en de grootte van
het erf (ArRvS 14 maart 1983, AB 1983,399; Gorssel). Uit de Gorsselse

84 Kistenkas 1989, p. 79-85.
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uitspraak blijkt ook dat de rechter situatietekeningen en foto's gebruikt om
zich een oordeel te vormen. De wijze van uitvoering van een antenne is
vrij cruciaal, waarbij de rechter zich kan afvragen of een eenvoudiger
uitgevoerde antenne niet ook het beoogde doel kan dienen, en tevens rninder
storend voor de omgeving is (VzArRvS 8 augustus 1985, AB 1986, 182,
Putten I). Ook worden soms gedetailleerd onderdelen van een ante nne
beschreven (VzArRvS 9 augustus 1988, KG 1988, 451; Baarn). Dit wil
zeggen dat de diverse bepalingen in de bouwverordening en in bestemrnings-
plannen door de uitingsvrijheid aangelegde begrenzingen kennen, welke
pas in concreto kunnen blijken.

Uit de concrete wijze van toetsing blijkt dat rekenschap wordt gegeven
van de belangen van derden; in de antenneverbodzaken zijn dit de omwonen-
den. Het gaat dan om nadelige gevolgen voor de woonomgeving." Deze
belangen komen soms aan de orde doordat derden zelf tegen een verleende
bouwvergunning ageren, en soms doordat de rechter deze belangen
meeweegt in het geval dat de appellant degene is aan wie een vergunning
is geweigerd. In het 'concrete' deel van de toetsing wordt dan bekeken of
het verlenen van een bouwvergunning voor omwonenden onevenredig
bezwarend is (zie by. AB 1981, 526; AB 1982,232; ABkort 1991, 634).
In de uitspraak van de ArRvS van 12 maart 1982 (Gst. 6725, 4; Haaksber-
gen) wordt een mede ter bescherming van de rechten van omwonenden
gesteld hoogtevoorschrift in de bouwverordening buiten toepassing gelaten,
omdat in casu de hieruit voortvloeiende eisen niet evenredig zijn aan de
uitingsvrijheid. De belangen van een vergunninghouder en de belangen van
zijn omwonenden zijn niet gelijkwaardig. Het recht om via een antenne
inlichtingen te ontvangen en door te geven rechtvaardigt enig nadeel voor
omwonenden, maar er moet wei evenredigheid bestaan tussen dit nadeel
en het voordeel dat een vergunninghouder verkrijgt met de antenne. Als
bijvoorbeeld met een zeer grote antenne slechts enkele zenders meer kunnen
worden ontvangen dan weegt dit waarschijnlijk niet op tegen het nadeel
voor omwonenden. Uit de uitspraak van de Afdeling van 22 augustus 1990
(Gst. 6927,5; Uitgeest) -waarin b. en w. op grond van een vrijstellingsbepa-
ling in de planvoorschriften geen toepassing hebben gegeven aan het
bouwverbod in het bestemrningsplan- blijkt dat een mast 'in belangrijke
mate' het woongenot van de omwonenden in nadelige zin moet beinvloeden,
om een door art. 10, tweede lid, gerechtvaardigde beperking op te leveren.

85 Mogelijk kan hier ook een botsing van grondrechten in gelezen worden: de ontvangstvrijheid
v. het sociale grondrecht op een behoorlijk leefmilieu; vgl. I.M. de Meij, aant. bij tBIS
ill Dr. 273.
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Van belang zijn daarbij de hoogte van de omliggende bebouwing en de
afstand vande mast tot die bebouwing (vgl. ookArRvS 9 mei 1991, ABkort
1991, 634).

GevoLg van concrete toetsing voor de antenneverbodregels
Uit het voorgaande blijkt dat abstracte en concrete toetsing geen duidelijk
te onderscheiden grootheden zijn, maar samenhangende aspecten van de
toetsing. Hierbij kan ook worden gewezen op het feit dat appellanten of
verzoekers soms aanvoeren dat het bestreden besluit in strijd is met art.
10 EVRM, en soms dat de antenneverbodregeling strijdig is. De betekenis
van de toetsing van een regel voor andere gevallen hangt wat het antennever-
bod betreft samen met het gevolg dat de Arob-rechter aan de toetsing
verbindt. Ondanks voorkomende abstracte overwegingen komt het door
het gevolg van het 'buiten toepassing laten' voor de antennebehoeftige
burger praktisch op hetzelfde neer als was er zuiver concreet getoetst. Het
oordeel van de rechter over een regeling kan weliswaar geabstraheerd zijn
van een specifieke casus, maar het is onduidelijk of niet in een ander geval
de strijdig beoordeelde regel toch toegepast mag worden. De rechterlijke
benadering leidt ertoe dat overheidsorganen hun algemene normen niet
hoeven bij te stellen, zodat abstracte toetsing niet dat gevolg heeft die het
bijvoorbeeld in de plakverbodjurisprudentie kan hebben, waar bij strijdigheid
expliciet aan de gehele norm verbindende kracht wordt ontzegd. Het
beperkte gevolg van de abstracte toetsing in de uitspraken inzake Leerdam
en Beek en Donk wordt mede in de hand gewerkt doordat naar onzekere
feitelijke omstandigheden in de gemeente wordt verwezen.

Hierbij moet op een ander aspect worden gewezen. De verscheidenheid
aan mogelijke casusposities waarop de in de jurisprudentie voorkomende
antenneverbodsregels betrekking hebben brengt met zich dat het niet goed
mogelijk is in het algemeen uitspraken te doen over de onverenigbaarheid
van deze regels met de uitingsvrijheid. Natuurlijk kan op grond van een
toetsing in abstracto een absoluut verbod gelet op de bewoordingen of het
doel als onsplitsbare wilsverklaring in strijd met met de uitingsvrijheid
worden verklaard, maar dit is een nogal grof rniddel. Het is voorts gelet
op de lokale diversiteit niet goed mogelijk een onderscheid te maken tussen
verbindende en onverbindende deelnormen. &6 Wat een ontsierende antenne
is, blijkt voor een groot deel pas in concreto. De regulering van de plaatsing
van antennes onttrekt zich voor een belangrijk deel aan algemene normstel-
ling. Concrete toetsing biedt in dergelijke gevallen veelal een beter

86 Anders Bok 1991, p. 72-73.
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beoordelingskader voor de rechter. Hiermee kan een doeltreffende bescher-
ming worden geboden, zonder te algemene eisen aan deze regelgeving te
stellen.

Op grond van de jurisprudentie lijkt dus de tekstuele vormgeving van
antenneverbod-bepalingen in bestemmingsplannen en bouwverordeningen
geen invloed te hebben ondergaan van de maatstaven die door de Afdeling
rechtspraak uit hoofde van art. 10 EVRM worden aangelegd. De wijze
van toetsing brengt met zich dat het grondrecht in de eerste plaats eisen
stelt aan de toepassing van de antenneverbodregels. Hierbij moet echter
worden verwezen naar de eerder vermelde aanpassing 'op voorhand' in
1977 door de VNG van de model-Bouwverordening op het punt van het
expliciete antenneverbod. Hetgeval van meer of betere ontvangstmogelijkhe-
den met een individuele antenne valt hierdoor buiten het bereik van deze
regels; deze zijn dan niet van toepassing. Aan de geschetste benadering
van de problematiek van de antenneverboden kleeft wei het bezwaar dat
het voor burgers moeilijk is te weten waar zij aan toe zijn; de rechtszeker-
heid is in het geding. Een vrijstellingsmogelijkheid lijkt niet nodig om tot
een adequate belangenafweging te komen." Immers wat is per saldo het
verschil tussen het buiten toepassing laten door het gemeentebestuur van
een absoluut verbod en het verlenen van vrijstelling of ontheffing krachtens
een wettelijk voorschrift? In beide gevallen vindt er een op het concrete
geval toegespitste belangenafweging door het bestuur plaats in het kader
van een grote beoordelingsvrijheid, en in beide gevallen zal de Arob-rechter
op dezelfde wijze rechtsbescherming kunnen bieden. Uit het voorgaande
volgt dat tevens een geclausuleerd antenneverbod met de nodige nuances
niet goed mogelijk is gezien het belang van de lokale omstandigheden voor
de beoordeling van elk geval van plaatsing. Het getuigt echter van wijs
gemeentelijk beleid zo veel mogelijk kenbaar te maken in welke gevallen
een bouwvergunning voor een antenne nodig is, en in welke gevallen deze
geweigerd zal worden op grond van een antenneverbod. Hiermee wordt
het vertrouwen dat burgers mogen hebben op een grondrechtenwaarborgende
toepassing van regels in deze materie bevorderd.

Verder is de rechtsgelijkheid problematisch. Er kan namelijk sprake
zijn van rechtsongelijkheid gelet op het feit dat de antenneverbodsnormen
gedecentraliseerde normstelling betreffen, in samenhang met de wijze
waarop in de Arob-rechtspraak in antenneverbodszaken aan de uitingsvrij-
heid getoetst wordt. Zo kan het door de maatstaven die in de casuistische
benadering in concreto worden ingevuld, verschil uitmaken waar de

87 Anders F.A.M. Stroink, a.w., p. 36-37.

263



Hoofdstuk 6

ontvanger woont. Globaal genomen gaat het om een verschil tussen stad
en platteland in verband met de dichtheid van de bebouwing. Vanuit het
gezichtspunt van een ordelijke en esthetische inrichting van de samenleving
is dit weI te verdedigen, maar vanuit de bescherming van de uitingsvrijheid
bezien kan de casuistische werking van dit grondrecht tot bezwaren leiden.

3.2.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

De mate van terughoudendheid waarmee de Arob-rechter (de uitvoering
van) een antenneverbod aan de uitingsvrijheid toetst is mede af te Iezen
uit de samenloop met toetsing van die uitvoering aan algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. Discretionaire bevoegdheden komen alleen voor
als het gaat om aanschrijvingen van bestuursdwang wegens het plaatsen
van een antenne zonder vergunning. B. en w. 'kunnen' hiertoe overgaan.
De bouwvergunning zelf, of de beschikking houdende weigering van een
bouwvergunning, wordt als gebcnden aangemerkt. Volgens de art. 48
Woningwet 'mag aileen en moet' de bouwvergunning worden geweigerd,
indien onder meer het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft,
niet zou voldoen aan de bouwverordening of in strijd zou zijn met een
bestemmingsplan. B. en w. kunnen echter krachtens de bouwverordening
of een bestemmingsplan de nodige vrijheid hebben waar het gaat om het
verlenen van vrijstelling en het stellen van nadere eisen. Bovendien is de
welstandsbepaling die in bouwverordeningen opgenomen wordt vrij vaag
als het gaat om de invulling van aan bouwwerken, zowel op zichzelf als
in verband met de omgeving, te stellen eisen van weistand. Hiermee is
aangegeven dat de bouwvergunning zowel een vrij als een gebonden karakter
heeft. Zowel de aanschrijvingen tot bestuursdwang als de bouwvergunningen
worden in de aangetroffen uitspraken soms aan ongeschreven recht getoetst.

Redelijkheid
Op verschillende plaatsen wordt een zekere terughoudendheid ten aanzien
van concrete besIuitvorrning tot uitdrukking gebracht via de redelijkheids-
toets. De VzArRvS oordeelt in de beschikking van 30 juli 1981 (AB 1981,
550; Eersel) dat met een centrale antenne voldoende ontvangstmogelijkheden
worden geboden, en dus het verbod van art. 265 bouwverordening in dit
geval van toepassing is, waardoor verweerders in redelijkheid tot het geven
van een waarschuwing tot politiedwang (in casu het bestreden besluit)
konden overgaan. In de overwegingen wordt aileen impliciet gerefereerd
aan art. 10EVRM. In ditgeval beschermt gelet op de ontvangstmogelijkhe-
den art. 10 de antennebouwer niet. Aangezien de bedoelde waarschuwing
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op een discretionaire bevoegdheid berust is met dat oordeel op zich nog
niet de rechtmatigheid van de aanschrijving gegeven, maar strijd met een
grondrecht is er niet. Uit de toetsingsoverweging dienaangaande blijkt geen
afstandelijkheid. De 'redelijkheid' heeft betrekking op het besluit houdende
een waarschuwing tot bestuursdwang, maar de redelijkheid van het
aangevochten besluit vloeit in casu voort uit de omstandigheid dat het
bouwverbod wel van toepassing is."

Ook in de uitspraak van de Afdeling van 27 april 1987 (Gst. 6848, 4;
Putten Il) is de beoordeling van een aanschrijving tot verwijdering van een
buitenantenne in het geding. Het besluit tot het toepassen van politiedwang
om aan een onwettige situatie een einde te maken is niet onredelijk, tenzij
zich bijzondere omstandigheden voordoen. 'Naar het oordeel van de
Afdeling doen zich in het onderhavige geval niet zodanig bijzondere
omstandigheden voor dat verweerders, afwegende de betrokken belangen,
niet in redelijkheid tot de aanschrijving gericht op het verwijderen van de
buitenantenne konden besluiten.' In zoverre is de benadering hier anders
dat er een, principiele, grotere terughoudendheid blijkt ten aanzien van de
toetsing van een bestuursdwangaanschrijving. Vastgesteld is dat er een
illegale antenne is die niet onder de bescherming van art. 10 EVRM valt.
In de regel mag die dan ook verwijderd worden, zodat de redelijkheids-
toetsing hier geen atbreuk doet aan de grondrechtenbescherming (vgl. ook
ArRvS 9 mei 1991, ABkort 1991, 634; Eibergen).

In de uitspraak van de ArRvS van 7 mei 1982 (AB 1982, 582; Eefde
II) wordt de redelijkheidstoets op twee andere punten aangelegd. Enerzijds
met betrekking tot het standpunt dat de woonomgeving geen onaanvaardbare
schade lijdt door de aan de vergunning verbonden voorwaarden, waardoor
de aan de antenne in de weg staande bestemmingsplanvoorschriften buiten
toepassing bleven. Anderzijds met betrekking tot het welstandsoordeel. Zoals
hiervoor is gesteld hebben b. en w. een zekere vrijheid om te beoordelen
of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand genoemd in art.
34 van de bouwverordening. De rechter respecteert dit hier -zo ook in de
uitspraak van 9 mei 1991 (ABkort 1991, 634)- door zich afte vragen of
men zich in redelijkheid op het ingenomen standpunt kon stellen. In zoverre
betekent dit terughoudendheid in de grondrechtenbescherming dat beide
beoordelingen van b. en w., anders dan in geval van bestuursdwangaan-
schrijvingen, voor de bescherming van art. 10 EVRM essentieel zijn: een

88 Oat een redelijk.heidstoets Diet altijd terughoudend is blijkt ook uit de Afdelingsuitspraak
van 22 augustus 1990 (Gst. 6927, 5), waarin de concrete toetsing indringend van aard is,
maar teveos wordt geconcludeerd dat vrijstelling in casu 'in redelijk.heid' Diet kon worden
verleend.
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voor de antenne negatief oordeel van b. en w. leidt tot een geoorloofde
beperking conform het tweede lid van art. 10. Op deze punten wordt het
beschikkende orgaan beleidsvrijheid gelaten. Overigens kan de rechter ten
aanzien van het gemeentelijke standpunt over de we1stand ook spreken van
de al dan niet 'aanvaardbaarheid' van de afweging (BV. Gst. 6725, 4).
Hiermee wordt een soortgelijke toets aangelegd. Of de plaats van de antenne
de meest aanvaardbare is wordt ook benaderd met de vraag of het
gemeentebestuur zich redelijkerwijs op een bepaald standpunt kon stellen
(ArRvS 14 maart 1983, AB 1983, 399; Gorssel).

Motivering
Terughoudendheid kan oak worden weerspiegeld door het motiveringsbegin-
sel te gebruiken. In de Beek en Donk-uitspraak (ArRvS 3 oktober 1979,
AB 1980,247) wordt weliswaar ten onrechte geen bouwvergunning verIeend
omdat het bestemmmingsplan vanwege art. 10 EVRM buiten toepassing
moet blijven, tach leidt dit niet tot vernietiging op de a-grand wegens strijd
met een algemeen verbindend voorschrift, maar tot vernietiging op de d-
grond wegens het ontbreken van een voldoende draagkrachtige motivering.
De overweging is dat de motivering van het bestreden besluit in belangrijke
mate steunt op de onjuiste overweging dat geen bouwvergunning kan worden
verIeend omdat het bestemmingsplan zich daartegen verzet. Dit is
merkwaardig. Inbijvoorbeeld de Leerdam-zaak, waar het om de bouwveror-
dening ging, werd gewoon op de a-grond vernietigd. Het zou een vreemde
zaak zijn als niet de strijd met een wettelijk voorschrift tot vernietiging
leidt, maar het aan een besluit ten grondslag leggen van een onjuiste, want
met de wet strijdige, opvatting. Dit is een te afstandelijke benadering. Er
moet in casu ook een materieel andere beslissing genomen worden; het
formele of procedurele gebrek in de besluitvorming is een afgeleide van
het materiele gebrek. In het geval van de beschikking van de VzArRvS
van 8 augustus 1985 CAB 1986, 182, Putten I) is de motivering niet
deugdelijk voor zover deze berust op een onjuiste interpretatie van art. 10
EVRM aangaande de bescherrning van illegale signalen. Niet wordt gezegd
dat het bestreden besluit daarom in strijd met de wet is, maar het wordt
wat afstandelijker via de motivering gespeeld.

Het beginsel van de draagkrachtige motivering ligt ook ten grondslag
aan de schorsing van een bouwvergunning ten behoeve van omwonenden
door de VzArRvS in de beschikking van 29 november 1979 CAB 1980,
310; Oosterhout I), omdat de Vz vaststelt dat het gemeentebestuur heeft
nagelaten een toetsing te verrichten van het bouwplan aan enkele bepalingen
in de bouwverordening, en alleen naar het bestemmingsplan heeft gekeken.
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Het is dus onvoldoende duidelijk of in casu weI uit hoofde van de
ontvangstvrijheid een vergunning verleend kan worden. Deze variant van
het motiveringsbeginsel wordt ingezet om een onvolledige afweging van
het openbaar belang ten opziehte van de ontvangstvrijheid door het
gemeentebestuur te redresseren, zonder deze afweging aan de reehter over
te laten. Ook het zorgvuldigheidsbeginsel wordt hiervoor gebruikt. In de
uitspraak van de ArRvS van I oktober 1982 (Gst. 6743, 8; Ridderkerk m
is het besluit tot weigering van een bouwvergunning niet met de vereiste
zorgvuldigheid voorbereid en genomen, en wordt derhalve vernietigd op
de d-grond. Dit heeft betrekking op het nalaten door verweerder van een
onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een andere antennemast als
alternatief. Hierdoor is het onduidelijk of de weigering een inbreuk op art.
10 EVRM betekent. De reehter laat deze voor het grondrecht relevante
afweging over aan het bestuur.

De Arob-rechter gaat ervan uit dat in het concrete geval onderzoeht
moet worden of een antenneverbod toepassing kan vinden, Maar uit het
bestreden besluit en de daarop gegeven toelichting moet van een afweging
op dit punt dan wel blijken. In de uitspraak van de ArRvS van 14 januari
1986 (Weekoverzicht RvS/R.3.1 05186; Oisterwijk) leidt het ontbreken van
deze afweging tot vernietiging wegens strijd met het motiveringsbeginsel.
Hiermee wordt de beseherming van art. 10 EVRM juist weer gediend.

Het gelijkheidsbeginsel wordt door de appellant opgevoerd in de uitspraak
van de ArRvS van 27 april 1987 (Gst. 6848,4; Putten m.89 De reehter
verwerpt in eerstgenoemde zaak dit beroep, aangezien 'appellant niet
aannemelijk heeft gemaakt dat verweerders in andere, met dat van appellant
te vergelijken, gevallen van hun vast beleid met betrekking tot illegale
buitenantennes zij n afgeweken' . Gelijk als in het geval van de redelijkheids-
toetsing in deze zaak speelt deze toetsing zieh af na de fase waarin aan het
grondreeht werd getoetst. Expliciete toetsing van een gevoerde beleidslijn
aan de uitingsvrijheid is niet aangetroffen. Als de reehter het bestuur al
beleidsvrijheid laat, dan wordt de concrete belangenafweging getoetst. Uit
de in de casuistische benadering van de rechter steeds weerkerende
elementen kan worden afgeleid dat deze elementen deel moeten uitmaken
van de bestuurlijke belangenafweging.

De evenredigheid speeJt, zoals eerder bleek, een rol in de toetsing in
concreto aan art. 10 EVRM als de belangen van omwonenden In het geding
zijn (bijvoorbeeld ArRvS 12 maart 1982, Gst. 6725,4; Haaksbergen). In

89 Ook ABkort 1991, 634.
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een enkele uitspraak blijkt iets van de, in de verspreidingsjurisprudentie
voorkomende, aan regelingen gestelde evenredigheidseis (AB 1980,310).

Ret blijkt dus dat beginselen van behoorlijk bestuur soms in het kader
van de toetsing aan art. 10 EVRM een rol spelen, en soms in de fase
daarna. De grondrechtsbenadering in antenneverbodszaken is op zich niet
terughoudend te noemen; via een ongesehreven beginsel kan de reehter
zieh eventueel toeh wat afstandelijk opstellen in de beoordeling van de vrije
beschikkingsbev oegdheid.

3.2.3.3 Toetsing in kort geding

De antenneverbodjurisprudentie levert een behoorlijk aantal zaken op waarin
de Voorzitter een uitspraak heeft gedaan, zodat een vergelijking goed
mogelijk is. Tevens is een meer geriehte vergelijking mogelijk tussen de
benaderingen van de Vz en van de Afdeling in een en dezelfde casus.

In de voorzittersbeschikkingen komen de gebruikelijke zinsnedes voor die
het voorlopig karakter van reehterlijke oordelen in de voorlopige voorzie-
ningsprocedure tot uitdrukking brengen (zoals '--aanvankelijk oordeel--' ,
'--voorshands van mening--'). Deze gaan eehter niet vergezeld van een
terughoudende opstelling ten aanzien van de toetsing. Soms wordt wel een
feitenconstellatie of een rechtsoordeel 'voldoende aannemelijk' geacht, maar
in andere gevallen gaat de Vz er weer van uit dat vast staat dat bijvoorbeeld
voorschriften buiten toepassing moeten blijven. In de Puttense zaak van
8 augustus 1985 (AB 1986, 182) gaat de Vz in de toetsing zelfs uit van
een precedentloze extensieve interpretatie van art. 10 EVRM aangaande
de beseherming van illegale zenders.

In twee beschikkingen geeft de Vz blijk van een terughoudende toetsing,
maar dit zijn slechts kanttekeningen bij het totale beeld dat het 'kort geding'
in de antenneverbodzaken oproept. Dit is het beeld van een rechter die in
interpretatie en toetsing niet voor het geding in de hoofdzaak onderdoet.
In de voorgaande onderdelen zijn de voorzittersbeschikkingen dan ook op
gelijke voet met de Afdelingsuitspraken verwerkt. In de beschikking van
29 november 1979 (AB 1980, 310; Oosterhout I) laat de Vz uiteindelijk
in het midden of de bestemmingsplanvoorschriften toepasbaar zijn. Naar
zijn voorlopig oordeel zijn zij in het belang van de openbare orde nodig,
maar 'zelfs al zouden de bestemmingsplanvoorschriften in zoverre, gelijk
verweerster heeft overwogen, buiten toepassing moeten blijven--' , dan had
toch ook naar de bouwverordening moeten worden gekeken. De Baarnse
zaak van 9 augustus 1988 (KG 1988, 451) kent enige aspecten van
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terughoudendheid. De grondslag voor de bevoegdheid met betrekking tot
antennes in de bouwverordening kan 'in dit stadium' in het midden blijven;
de Vz twijfelt, maar hakt de knoop niet door. Verder oordeelt de Vz dat
de vraag of verzoeker zich terecht heeft beroepen op art. 10 EVRM voor
een deel 'thans' in het midden kan blijven.

Slechts in een geval wordt naast een schorsing een voorlopige voorziening
gegeven, waarom door verzoeker, die de antenne wil hebben, ook is
gevraagd. Dit is in de oudste aangetroffen antenneverbodzaak: VzArRvS
31 mei 1978 (AB 1978, 460; Ridderkerk I). De voorziening behelst
toestemming een individuele antenne te plaatsen. Schorsing van het besluit
houdende weigering van een bouwvergunning maakt niet de weg vrij voor
plaatsing. De schorsing is weliswaar gebaseerd op het oordeel dat het
antenneverbod in de bouwverordening in de huidige vorm in strijd is met
het verdrag, maar de Vz kan dit verbod niet schorsen, laat staan aan het
verbod verbindende kracht ontnemen, of het buiten toepassing laten. In
andere gevallen waarin is geschorst zijn het de omwonenden die tegen een
antenne gekant zijn, en voor wie dus een schorsing voldoende is (AB 1980,
310; AB 1981,573; AB 1982,232; AB Kort 1989, 273). Of de schorsing
betreft een aanschrijving tot politiedwang van een reeds geplaatste antenne
(AB 1986, 182; KG 1988, 451).

In een aantal gevallen werd opeenvolgend door de VzArRvS en door de
ArRvS geoordeeld. Uit het voorgaande betoog over de interpretatie en de
toetsing blijkt dat in de Eefde-zaak (AB 1981, 573; AB 1982, 582) en in
de Oosterhout-zaak (AB 1980, 310; AB 1981,526) de Vz abstractertoetst
dan de Afdeling, en tevens dat in de gevallen betreffende Eefde en Putten
(AB 1986, 182; Gst. 6848,4) er verschilpunten zijn op het gebied van de
interpretatie van art. 10 EVRM, welke zien op de bescherming van belangen
van derden door dit artikel, respectievelijk de vraag of illegale signalen
bescherming genieten. De Puttense affaire levert ook een meningsverschil
op over de vraag of de appellant meer of andere signalen kan ontvangen.
Uit deze verschilpunten blijkt nog eens dat de Vz zich niet terughoudend
opstelt.

3.2.4 Conclusies

De hoogtijdagen van de antenneverbodjurisprudentie liggen achter ons. De
jurisprudentie werd voornamelijk gevormd aan het einde van de jaren
zeventig en het begin van de jaren tachtig. De toen voornamelijk in het
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geding zijnde antennes hadden dan ook een behoorlijke omvang; dit in
tegenstelling tot de huidige schotelantennes voor de omroepconsument, die,
hoewel groot van capaciteit, klein van omvang zijn en daarom een kleinere
belasting voor de omgeving betekenen. Dit wil overigens niet zeggen dat
zij met uit het oogpunt van welstand problematisch kunnen zijn. Omstreden
grote antennemasten blijven evenwel incidenteel een bijdrage leveren aan
de voorraad uitspraken, doch niet meer aan de rechtsontwikkeling.

Interpretatie
De rechter benadert de antenneverbodnormen, die gewoonlijk in de
gemeentelijke bouwverordening en in bestemmingsplannen terug te vinden
zijn, vanuit art. 10 EVRM, en niet vanuit art. 7 Gw of art. 19 IVBP. Art.
10 besteedt expliciet aandacht aan de vrijheid van ontvangst en doorgifte
van inlichtingen of denkbeelden, in tegenstelling tot de Grondwet. Het IVBP
heeft hier geen zelfstandige betekenis.

Bij de interpretatie van art. 10 EVRM gaat de rechter ervan uit dat
ontvangst van signalen via een individuele antenne in beginsel bescherming
geniet van het verdrag, evenals het zenden via antennes door zendamateurs.
Overigens wordt incidenteel een punt van uitleg van de reikwijdte van het
vrijheidsrecht zelf aangestipt. Het gaat dan om de vraag welke activiteiten
bescherming kunnen krijgen (zoals illegale zenders, stereo-signalen). De
aandacht gaat echter grotendeels uit naar de beperkingsclausules van het
tweede lid. Van belang zijn de c1ausules 'for the prevention of disorder--' ,
en 'for the protection of (--) rights of others'. De eerste clausule wordt
in navolging van de Hoge Raad, onder hantering van de (oude) vertaling
in 'openbare orde', ruim uitgelegd. Aan bouwwerken te stellen welstandsei-
sen en meer in het algemeen de ordelijke inrichting van een samenleving
vallen onder het begrip. Door de nieuwe vertaling in 'voorkomen van
wanordelijkheden' ontstaat er een probleem. Dit is wellicht op te vangen
door uit te gaan van de clausule ter bescherming van de rechten van derden,
waarmee wordt aangesloten bij de huidige invulling van het 'openbare orde'
begrip.

Toetsing
Hoewel de antenneverbodjurisprudentie gekenmerkt wordt door een
casuistische aanpak, is hier niet alles mee gezegd. Abstracte toetsing van
algemene regels speelt in een aantal zaken een min of meer belangrijke
rol, maar staat ook daar niet op zichzelf door de aandacht die er steeds
is voor de omstandigheden van het geval. Het gaat om abstracte en concrete
aspecten van dezelfde toetsing. Door het vanwege art. 94 Gw vereiste gevolg
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van 'buiten toepassing laten' heeft de abstraete toetsing niet die reikwijdte
die het bijvoorbeeld in de plakverbodjurisprudentie kan hebben. De
benadering door de Arob-rechter is zeker niet als terughoudend te kenschet-
sen, zoals in de plakverbodjurisprudentie. Toetsing aan algemene beginselen
van behoorlijk bestuur betekent eehter soms een terughoudend element in
het kader van de grondreehtenbeseherming, vooral als het gaat om de
toetsing van de 'redelijkheid' van bepaalde oordelen over de plaatselijke
situatie (gekozen lokatie, welstandsaspeeten), of om de vraag of de
motivering voldoende draagkraehtig of deugdelijk is.

De ArRvS staat op dit gebied op ziehzelf, er is nauwelijks vergelijkend
materiaal van de Hoge Raad om op te steunen of zieh tegen af te zetten.
Het antenneverbod kan weI in eontraetuele relaties een rol spelen, waarbij
voor de burgerlijke reehter de vraag naar de 'horizontale werking' van de
uitingsvrijheid opdoemt. De beseherming van reehten van derden gesehiedt
door de Arob-rechter via de in het tweede lid van art. 10 neergelegde
doelcriteria; het gaat steeds om de vertieale werking van de uitingsvrijheid.

De VzArRvS geeft nauwelijks blijk van een terughoudende toetsing
aan art. 10 EVRM uit hoofde van het karakter van 'kort geding'. Hij heeft
een aetieve en voor het antenneverbodleerstuk wezenlijke bijdrage aan de
reehtsontwikkeling geleverd.

3.3 Omroeprecht

De omroepvrijheid betreft de uitingsvrijheid via radio en televisie. Voor
de betekenis van deze vrijheid is kenmerkend de overheersende rol van
de informatie- en eommunieatieteehnologie en de verwevenheid van
nationale en EEG-voorsehriften. De vraag is hier welke bijdrage de Afdeling
reehtspraak van de Raad van State heeft geleverd aan de betekenis van de
in Grondwet en verdragen neergelegde omroepvrijheid. Het onderzoek rieht
zieh enerzijds op de wijze waarop de Arob-rechter de reikwijdte van de
uitingsvrijheid uitlegt en anderzijds op de wijze van toetsing aan dit
grondreeht, waarbij het gaat om de indringendheid of terughoudendheid
van de toetsing.

Meer dan op andere gebieden is de hier weergegeven houding ten
aanzien van de uitingsvrijheid in het omroepreeht een momentopname,
gezien de in een Europees kader voortsehrijdende rechtsontwikkeling.f?

90 Nadat het mogelijk maken van landelijke commerciele omroep via de kabel en een verruiming
van het reclameregime tot wijzigingen in de Mediawet hebben geleid (Stb. 1991, 17en 769)
richt de discussie zich op het overheidsbeleid t.a.v. de publieke omroep n.a.v. de Nota
Publieke omroep in Nederland: Kamerstukken II 1990-1991,22147, nrs. 1-17.
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De vraagstelling is op een beperkt aspect van het omroeprecht gericht. Dit
rechtsgebied zal dan ook aIleen in grove trekken geschetst worden; de
wetgeving is zeer gecompliceerd en niet in een paar zinnen uiteen te zetten.
De jurisprudentie betreft vaak zaken die sterk in de publieke belangstelling
hebben gestaan of staan. Zoals de vraag of RTL-Veronique tot de kabel
mocht worden toegelaten, en het opleggen van reclameboetes aan landelijke
omroepverenigingen wegens sluikreclame.

Omroep wordt in artikel 1, eerste lid, onder dd, Mediawet gedefinieerd
als al hetgeen betrekking heeft op de voorbereiding, samenstelling,
uitvoering en het doen uitzenden van omroepprogramma's die bedoeld zijn
om te worden uitgezonden. Omroepprogramma's zijn volgens dezelfde wet
programma's voor radio of televisie die worden uitgezonden naar het
algemene publiek (art. I, eerste lid, onder e, g).

De jurisprudentie van de (Voorzitter van de) Afdeling rechtspraak over
de omroepvrijheid kan op onderstaande wijze gerubriceerd worden.
A. Geschillen over de toegang van programma's tot de kabel op grond

van voorheen de Omroepwet of de Telegraaf- en Telefoonwet, en nu
de Mediawet.

B. Geschillen over de zendtijdtoedeling krachtens de Ornroepwet/Mediawet,
of over de intrekking van zendtijd als sanctie.

C. Geschillen over de vraag of het verbod om zendtijd te gebruiken voor
het uitzenden van reclame is overtreden (art. 52 Mediawet/art. II
Omroepwet).

D. Geschillen over de gemeentelijke antenneverbodwetgeving, betreffende
het oprichten van antennes. Deze categorie wordt in paragraaf 6.3.2
uitgebreid behandeld.

Voorafgaand aan de analyse van de jurisprudentie op het punt van interpre-
tatie (§ 3.3.4) en toetsing (§ 3.3.5), wordt achtereenvolgens aandacht besteed
aan de positivering van de omroepvrijheid in het Nederlandse recht (§
3.3.1), de omroepwetgeving in het algemeen (§ 3.3.2), en de wettelijke
bepalingen die relevant zijn voor de in de Arob-jurisprudentie aangetroffen
omroepgeschillen (§ 3.3.3). Ter vergelijking wordt summier ingegaan op
jurisprudentie van de Hoge Raad in strafzaken, in burgerlijke zaken (kort
geding), de Kroon (Bab-beroep), en het EHRM. Conc1usiesstaan in § 3.3.6.

3.3.1 Omroepvrijheid in Grondwet en verdragen

De vraag is in welke mate de omroepvrijheid wordt beschermd door art.
7 Gw, art. 10 EVRM en art. 19 IVBP. Kenrnerkend is een nog voortduren-
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de grote mate van onduidelijkheid over de reikwijdte van de omroepvrijheid.
De intensiteit van de discussies over de interpretatie van deze artikelen hangt
samen met de politiek omstreden plaats van het Nederlandse omroepbestel,
mede gezien de groeiende invloed van het Europese recht. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen individuele en institutionele omroepvrijheid.
Individuele vrijheid wil zeggen de vrijheid voor een ieder zich via de
omroep te uiten, en de institutionele vrijheid behelst de vrijheid van de
diverse omroepen als instelling om uitzendingen te verzorgen.

De grondwettelijke bescherming van de uitingsvrijheid beperkte zich tot
1983 tot uitingen via de drukpers." Het bedrijven van omroep, in
ontwikkeling in Nederland sinds de jaren twintig, werd aanvankelijk aileen
in de literatuur een enkele keer vanuit de vrijheid van meningsuiting
benaderd." Uit het oogpunt van de indringendheid van het nieuwe medium
- de mogelijkheid van een onverhoedse confrontatie van zeer velen met
denkbeelden die de overheid strijdig met de goede zeden achtte - bestond
tot kort na de oorlog censuur van overheidswege. Sinds die tijd werd het
gemeengoed de regeling van radio en televisie van commentaar te voorzien
op grond van aan de uitingsvrijheid ontleende waarborgen." Inmiddels
gaf het EVRM hiervoor een basis. Vanuit de gedachte dat de omroep mede
de meningsuiting dient, werd ten behoeve van een afzonderlijke beperkings-
mogelijkheid, een aparte volzin in art. 10 aan radio en televisie gewijd.

Sinds 1983 kent de Grondwet in het tweede lid van art. 7 een aparte
regeling voor radio en televisie. De vrijheid van meningsuiting via deze
media kan verdergaand worden beperkt dan het gebruik van andere middelen
van openbaarmaking. Uitingen via de omroep zijn volgens de grondwetgever
niet op een lijn te stellen met de drukpers, en vergen een aparte ruimere
mogelijkheid tot beperking. De redenen hiervoor zijn in de loop der tijd
verschoven van de bescherming van burgers tegen de veronderstelde
zedelijke gevaren van omroep naar de schaarste aan uitzendfrequenties in
de ether (met zich brengend het risico van storingen) en de beperkte
capaciteit van kabelnetten. De verdeling van frequenties op grond van het
internationale telecommunicatierecht noodzaakt tot een nationale regeling.
Door de geleidelijke uitbreiding van de mogelijkheden van de kabel en door

91 De Meij 1989, p. 141-154, biedt een overzicht van de historische ontwikkeling van de
omroepvrijheid.

92 G. van den Bergh, De artikelen 7 en 9 van de Grondwet in het licht van de modeme techniek,
NJB 1940, p. 67-72; vgl. ook De Meij 1989, p. 144.

93 Bv. P.I. Boukema, Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse
bondsrepubliek en in Nederland, Amsterdam 1966, p. 177-178.
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het gebruik van krachtige communicatiesatellieten neemt het tweede
schaarsteargument in betekenis af.94 Naast deze technische argumenten
staat het door de overheid voorgestane belang van een pluriforme omroep,
dat wit zeggen een omroep waarin de in Nederland bestaande politieke,
religieuze en culturele verscheidenheid tot zijn recht komt. Dit betekent
dat de overheid voorwaardenscheppend op moet treden.

Boukema onderscheidt aan het bepaalde in art. 7, tweede lid, drie
aspecten: het waarborg-, het instructie- en het richtlijnaspect. 95 Het tweede
lid bevat twee elementen, waarin achtereenvolgens het waarborg- en het
instructieaspect tot uitdrukking komen: een verbod van voorafgaand toezicht
op de inhoud van radio- en televisieprogramma's (waarborg), en een
opdracht aan de wetgever regels te stellen omtrent radio en televisie
(instructie). Conform de grondwettelijke deiegatieterminologie mag hierbij
gedelegeerd worden. Wat betekenen volgens de grondwetgever deze zinnen
voor de bescherrning van de omroepvrijheid?" Het censuurverbod heeft
een beperktere betekenis dan het verbod van voorafgaand verlof in het eerste
lid. Slechts verboden is het stellen van de eis dat specifieke voorgenomen
uitingen ter goedkeuring aan een overheidsorgaan worden voorgelegd. Het
vereiste van een vergunning voor uitzenden in het algemeen ofhet aangeven
van globale voorwaarden waaraan een omroepprogramma inhoudelijk moet
voldoen is wei toelaatbaar. Dit restrictieve verbod van preventief toezicht
staat in verband met de aangegeven motieven voor een aparte behandeling
van de omroep.

Bij de instructie aan de wetgever in het tweede lid is niets bepaald over
de te regelen onderwerpen of de bij regeling in acht te nemen algemene
belangen." Allerlei vormen van omroep (staatsornroep of duaal bestel)
zijn gelet op de tekst mogelijk. Een grens ligt wel in de gelijkheidsnorm
van art. 1 Grondwet. Omwille van politieke of religieuze kleur mogen geen
organisaties voorgetrokken worden." De loutere bepaling wie competent
is tot regeling betekent ook overigens niet dat de wetgever met inachtneming
van het censuurverbod zijn gang kan gaan op het gebied van de omroep.

94 Deze schaarste berust deels op economische keuzes: A.W. Hins, Ontvangstvrijheid en
buitenlandse omroep, diss. UvA, Deventer 1991, p. 1-2.

95 P.J. Boukema, Massamedia en grondrechten, in: E.M.H. Hirsch Ballin e.a. (red.),
Massamedia en staatsrecht (verslag Staatsrechtconferentie 1988), Zwolle 1989, p. 11-25.

96 Kortmann 1987, p. 85-86.
97 Anders art. 8 van het ontwerp van de Staatscommissie Cals-Donner. Volgens deze bepaling

diende het verlenen van zendvergunningen te worden geregeld 'met inacbtneming van het
belang van een geschakeerde omroep'.

98 P.J. Boukema, a. w., p. 12.
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Art. 7 Gw weerspiegelt het beginsel van de vrije communicatie in brede
zin, hetwelk in acht behoort te worden genomen (het richtlijnaspect). De
voorwaarden moeten aanwezig zijn voor de volle ontplooiing van de
communicatievrijheid. Over de invulling van deze afgrenzing van wat de
wetgever vermag, bestaan vrij diepgaande meningsverschillen. Verder moet
art. 7 geinterpreteerd worden in het licht van art. 10 EVRM en art. 19
IVBP. Deze bepalingen brengen expliciet verschilIende schakels in het
communicatieproces voor het voetlicht. 99 Een onvolmaakte waarborg in
de ene grondrechtsbron wordt gecompenseerd door een verderreikende
bescherming op grond van een andere bron. De rechter is namelijk gehouden
de meest vergaande bescherming te bieden.""

Art. 10 EVRM is op twee manieren van betekenis voor de omroepvrijheid.
Enerzijds valt deze vrijheid binnen de algemene omschrijving van het
grondrecht in de eerste twee volzinnen van het eerste lid.101Anderzijds
is er de specifiek voor de omroep en de bioscoop geschreven derde volzin
van het eerste lid, waarbij een stelsel van vergunningen ten aanzien van
radio-omroep, televisie- en bioscoopondernemingen niet wordt uitgesloten
als beperking op de vrijheid van meningsuiting. Alleen een bepaald aspect
van de omroepvrijheid, te weten het als onderneming uitzenden van radio-
en televisieprogramma's, kan dus in ieder geval aan een vergunningstelsel
worden gebonden.l'" Voor een vergunningstelsel is het uiteraard noodzake-
lijk in regels voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning neer
te leggen. Inzoverre is het reguleren van de omroep toegestaan.'?' Voor
het overige valt de omroepvrijheid onder de algemene garantie van art.
10. Sinds het Groppera-arrest en het Autronic-arrest van het EHRM bestaat
er meer duidelijkheid over de verhouding van de derde volzin tot het tweede
lid. De overheid is ook bij de inrichting van een vergunningstelsel gehouden
binnen de grenzen van het tweede lid te blijven.'?'

99 A.K. Koekkoek, Omroepvrijheid en omroepbeleid in een democratische rechtsstaat, in:
E. M.H. Hirsch Ballin e.a. (red.), Massamedia en staatsrecht (verslag Staatsrechtconferentie
1988), Zwolle 1989, p. 47-51.

100 Zie hoofdstuk 2.2.3.
101 Dit wordt expliciet overwogen doorhet EHRM in de Groppera-zaak (A. 173, NJ 1991,739),

in r.o. 55.
102 Omdat het zenden en ontvangen nauw samen hangen, is de derde volzin ook voor de

ontvangstvrijheid van betekenis; zie Hins, a. w., p. 233-312.
103 J. E. S. Fawcett, The application of the European Convention on Human rights, Oxford 1987,

p.259.
104 Hierop word! hieronder nader ingegaan.
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De bescherming van art. 10 gaat verder dan art. 7 Grondwet inzoverre
dat ook formele wetten aan art. 10 kunnen worden getoetst (gelet op art.
94 Grondwet). Voorts worden de doorgifte en de ontvangst van denkbeelden
en inlichtingen in art. 10 expliciet gegarandeerd. Wat dit voor de omroep
zou kunnen betekenen komt in het kader van de Groppera en Autronic-
arresten aan de orde. De mogelijkheid van een vergunningvereiste op grond
van art. 10 EVRM wordt in de literatuur alleen op radio en televisie van
toepassing geacht. 105 Terwijl daarentegen art. 7, tweede lid, mede wordt
geacht te zien op verschijnselen als teletekst en abonneeprogramma's.l'"
In het EVRM vallen nieuwe electronische media onder de algemene
waarborg van de uitingsvrijheid. Art. 10 bevat in tegenstelling tot art. 7
geen opdracht aan de wetgever om tot omroepwetgeving te komen.
Onduidelijk is echter nog hoeveel bescherming de toepassing door de rechter
van de beperkingscriteria van het tweede lid zal bieden. Tevens mag het
omroepbeleid niet in strijd met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM
komen."? Ook art. 17 en art. 18 geven algemene grenzen voor de mate
van beperking aan.

Art. 19 IVBP kent geen uitdrukke!ijke bepaling over regulering van radio
en televisie. Daarom heeft de Nederlandse regering een voorbehoud gemaakt
bij deze bepaling, inhoudende dat deze bepaling niet be!et radio-omroep-,
televisie- en bioscoopondernemingen aan een systeem van vergunningen
te onderwerpen.f" Het artike! heeft geen zelfstandige betekenis voor de
omroepvrijheid, ondanks het uitdrukkelijk vermelden van de bescherming
van het garen van inlichtingen en denkbeelden. Hieraan kunnen dezelfde
beperkingen worden verbonden als aan de overige facetten van de
communicatievrijheid. Voorts valt het garen impliciet ook onder art. 10
EVRM en art. 7 Grondwet.

De omroepvrijheid wordt ook nog via een andere, vooral economische,
invalshoek gewaarborgd: op grond van het beginsel van het vrije verkeer
van diensten in het recht van de Europese Gemeenschappen (art. 59-66
EEG-Verdrag). HJ9 Dit beginsel is een van de 'grondrechten' van de EG,

105 De Meij 1989, p. 180.
106 De Meij 1989, p. 167-170.
107 Vgl. P.J. Beukema, a.w., p. 15.
108 Kamerstukken II 1975-1976, 13932, or. 1-6, p. 2 en p. 30.
109 Dat het uitzenden van televisieprogramma's een 'dienst' kan vormen in de zin van art. 59

en 60 EEG-Verdrag wordt voor het eerst door het HvJEG uitgesproken in HvJEG 30 april
1974, zaak 155173, Sacchi, JUT. 1974,419; HvJEG 18 maart 1980, zaak 52179, Debauve,
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en brengt met zich dat omroepregels in beginsel geen belemmering mogen
betekenen voor een vrije grensoverschrijdende informatiestroom. Het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) is via de prejudici-
ele procedure bevoegd tot interpretatie van deze 'grondrechten' (art. 177
EEG).IlODe Europese Gemeenschap heeft op twee wijzen met grondrech-
ten te maken. Enerzijds zijn er in het EEG- Verdrag diverse bepalingen met
een grondrechtelijk karakter (zoals het verbod van discriminatie op grond
van nationaliteit in art. 7 en op grond van geslacht bij loon of salaris in
art. 119, en het zojuist genoemde vrij verkeer van diensten). Deze
grondrechtenbescherming steekt schril af bij de nationale constitutionele
stelsels, en weerspiegelt de economische invalshoek van de EG. Het gaat
om economisch relevante grondrechten; uitingsrechten staan hier in beginsel
grotendeels buiten. Een duidelijke uitzondering is het valeverenigingsrecht
(art. 118, 193, 195 EEG-Verdrag). Anderzijds is in de jurisprudentie van
het HvJEG erkend dat grondrechten behoren tot de algemene rechtsbeginse-
len die de nationale rechtsstelsels gemeen hebben, voor de eerbiediging
waarvan het Hof zorgdraagt. De jurisprudentie van het Hof wijst erop dat
de bepalingen van het EVRM deel uitmaken van de Europese rechtsor-
de. III De toekomst van de grondrechtenbescherming in de EG is gebaat
bij een heldere verhouding met het EVRM. Art. F van het Verdrag
betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992 geeft daarom aan dat
de Unie de grondrechten uit het EVRM eerbiedigt.!" De ArRvS is als
rechter in hoogste instantie in beginsel verplicht, indien zij een beslissing
op een punt van uitlegging van het EEG-Verdrag noodzakelijk acht voor
het doen van een uitspraak, het Hof te verzoeken bij wege van prejudiciele
beslissing uitspraak te doen (art. 177 EEG-Verdrag). Het is op voorhand
onduidelijk in hoeverre de uitingsvrijheid als behorend tot de nationale
tradities, en als onderdeel van het EVRM, van invloed is op de interpretatie
van het vrije verkeer van diensten.

Jur. 1980, 833.
l!O De ontwikkeling van het HvJEG in dezen zou ten koste kunnen gaan van het EHRM; vgl.

J.J. Feenstra, Over media, nationale cultuur en de Europese dimensie, in: P.B. Hugenholtz
e.a., Recht in de kijker, Zwolle 1990, p. 51-53.

III F.C.L.M. Crijns, Het Europese perspectief van het Nederlandse staatsrecht, tweede druk,
Zwolle 1989, p. 205-224.

LI2 Trb. 1992nr. 74. Vgl. hetNJCM-commentaar, Toetredingvan deEG tot de ECRM, NJCM-
Bulletin 1991, p. 697-735.
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3.3.2 Omroepwetgeving

De omroepwetgeving kent twee dimensies: een Europese en een nationale.
De nationale is de oudste, maar wordt in toenemende mate overvleugeld
door de Europese. De periode v66r de Ornroepwet (in werking getreden
op 29 mei 1969) blijft buiten beschouwing. In deze periode hield de
overheid zich ook reeds intensief met de ontluikende omroep bezig, zowel
inhoudelijk als via regulering van de technische voorwaarden voor
uitzending. 113 De grondrechtelijke gevoeligheid van ornroepregels wordt
reeds lang erkend. Maar de nadruk ligt hier uiteraard op de tijd na de
inwerkingtreding van de Wet Arob.

Op 1 januari 1988 is de Mediawet (wet van 21 april 1987, Stb. 249) in
werking getreden als opvolger van de Omroepwet 1967, de Wet op de
ornroepbijdragen en de Wet Voorziening Perswezen. Er is sprake van een
grote continuiteit in uitgangspunten. Deze zijn: toegankelijkheid van de
omroep voor nieuwe organisaties die aan bepaalde criteria voldoen, de
garantie van pluriformiteit binnen het omroepbestel en het uitgangspunt
van non-commercialiteit van de uitzendingen. Het Nederlandse ornroepbestel
wordt gekenmerkt door het feit dat binnen door de overheid vast te stellen
marges de zendgemachtigden zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting
van de uitzendingen. De Mediawet bevat regels die betrekking hebben op
het uitzenden van radio- en televisieprogramma's naar een algemeen publiek
door de ether en via een kabelnet, het uitzenden van programma's naar
een beperkt publiek via een kabelnet (abonnee-tv), en de financiele steun
aan persorganen. Het geheel van regels komt neer op een vergunningenstel-
sel. Karakteristiek voor de wet is een grote mate van detaillering bij de
gebods-en de verbodsnormen. De zojuist bedoelde marges zijn in de wet
strak getrokken. Veel detaillering wordt ook aangetroffen in het Mediabesluit
(Stb. 1987, 573). Een belangrijke verandering ten opzichte van de
Omroepwet is dat de verlening van landelijke zendvergunningen en het
toezicht op de naleving van de voorschriften in handen is gelegd van een
zelfstandig bestuursorgaan: het Commissariaat voor de Media. In de
literatuur wordt ruim aandacht geschonken aan de grondrechtelijke en
Europeesrechtelijke aspecten van de omroepregeling, waarbij vele
vraagtekens bij onderdelen van de Mediawet werden gezet. 114 De Media-

113 De Meij 1989, p. 141·154.
114 Reeds vanafbetprillebegin: P.w.e. Akkermanse.a., De overheid op afstand, commentaren

op bet voorontwerp-Mediawet, Hilversum 1985.
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wet is, zoals men dat in de juridische literatuur gewoon is te zeggen, geen
'rustig bezit', zodat elke weergave van de inhoud alweer gauw achterhaald
kan zijn. Bij de rubricering van voor de 'ornroepgeschillen' relevante
wettelijke bepalingen wordt aan sommige onderdelen meer in het bijzonder
aandacht besteed (§ 3.3.3).

De Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTv) van 26 oktober
1988 (Stb. 520) kwam in de plaats van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904
(TTw). De wet beoogt het tot stand brengen en het gebruik van telecommu-
nicatievoorzieningen te regelen.!" Op het gebied van de 'telecomrnunica-
tie-infrastructuur' heeft de PTT een wettelijk monopolie. Er zijn echter
inrichtingen die buiten het monopolie vallen, onder andere de voor dit
onderzoek relevante particuliere draadomroepinrichtingen of kabelnetten
die voor het verspreiden van omroepprogramma's gebruikt worden. Deze
inrichtingen vinden regeling in hoofdstuk ill,paragraaf 3, WTv (voorheen
was de regeling gebaseerd op art. 3sexies TTw). Het begrip 'draadomroepin-
richting' wordt in art. 1, onderdeel g, gedefinieerd als: 'een inrichting of
onderdeel daarvan, bestemd om met gebruik van kabels en kabelwerken
of radioverbindingen tussen vaste punten, programma's te verspreiden naar
een of meer bij anderen in gebruik zijnde gronden, woningen dan weI niet
tot woning dienende gebouwen of gedeelten van gebouwen'. Regels over
het gebruik van kabelnetten wat de programmering betreft, zijn in deze
wet niet te vinden. Het mediabeleid valt erbuiten (art. 70, eerste lid).

In het verb and van de omroepwetgeving moet worden gewezen op de
antenneverbodjurisprudentie van de Afdeling, die mede van belang is voor
de reikwijdte van de omroepvrijheid, namelijk voor zover het gaat om de
vrijheid radio- en televisieuitzendingen te ontvangen. In zoverre zijn
gemeentelijke antenneverbodregels in Woningwet en Wet op de Ruimtelijke
Ordening mede aan te merken als ornroepwetgeving.!"

De Raad van de EG heeft in het kader van het vrije verkeer van diensten
op 3 oktober 1989 een richtlijn vastgesteld betreffende 'de coordinatie van
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake

115 Voor rover het gaat om 'omroepzenders-ten behoeve van uitzendingen via de ether- biedt
de Radio-Omroep-Zenderwet 1935 de wettelijke basis (vgJ. art. 70, tweede lid, WTv). Zie
Hins, a.w., p. 154-160, voor beschouwingen over het systeem van de WTv, en de positie
van kabelnetten in dat verband.

116 VgJ. A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten voor het privaatrecht (III), WPNR
Dr. 5744, p. 430.
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de uitoefening van omroepactiviteiten' (art. 57, tweede lid, EEG-Ver-
drag)."? Deze richtlijn behoorde uiterlijk 3 oktober 1991 in de nationale
wetgeving te worden uitgewerkt.!" In de richtlijn worden de volgende
onderwerpen behandeld: ontvangst en doorgifte van signalen uit EG-Ianden,
eisen aangaande reclame, stimulering van produkties, en eenwording van
technische normen. De coordinatie laat de lid-staten een grote vrijheid bij
de inrichting van het eigen omroepbestel. 119 In het kader van de Raad
van Europa is tot stand gebracht de 'European convention on transfrontier
television' (Council of Europe doc. DH-MM (89)1; Trb. 1989, 103, nog
niet geratificeerd). 120 De tekst van de conventie en die van de EG-richtlijn
zijn op elkaar afgestemd. Bij verschil heeft het gemeenschapsrecht voorrang,
en dus is het verdrag alleen van aanvullende betekenis. Zowel de richtlijn
als het verdrag is omstreden in het licht van art. 10 EVRM.l2l De
conventie kent meer nog dan de richtlijn inhoudelijke programmavoorschrif-
ten, en bevat daarnaast voorschriften voor omroepreclame. In de richtlijn
wordt uitdrukkelijk een verband gelegd met het EVRM. Gelet op de houding
van het HvJEG ten aanzien van grondrechtenbescherming is het mogelijk
dat onderdelen van de richtlijn door het Hof getoetst zullen worden aan
de uitingsvrijheid.

De rechtsbescherming tegen beslissingen ingevolge de nationale omroepwet-
geving is over twee administratieve rechters verdeeld. Dit kan een uiteenlo-
pende uitleg van de uitingsvrijheid in mediazaken met zich brengen.

In de Mediawet is geen aparte beroepsgang voorzien'P, dus staat in
beginsel beroep op de ArRvS ingevolge de Wet Arob open tegen besluiten
van het Commissariaat voor de Media. Deze besluiten zijn beschikkingen
in de zin van art. 2 Wet Arob. Overigens kunnen besluiten van het
Commissariaat die rechtsgevolgen hebben bij koninklijk besluit worden
vernietigd wegens strijd met het recht of met het algemeen belang (art.
13 Mediawet).

117 PbEG 17 oktober 1989, L 298/23.
118 Oil is Nederland niet gelukt; het wetsvoorstel tot invoering van landelijke commerciele omroep

(via de kabel) -dat mede een reactie is op de richtlijn- is op 18 december 1991 tol wet
geworden (Stb. 769) en leidde tot wijziging van de Mediawet per I januari 1992.

119 Vgl. Hins, a.w., p. 136-144.
120 Zie hierover Hins, a.w., p. 144-150.
121 N.A.M.N. van Eijk, Europese mediaregels. Een terugkeer naar overheidstoezicht op

omroepprogramma's, NJB 1989, p. 47-51.
122 Vgl. R. Samkalden, Op zoek naar rechtsbescherming in omroepland, in: P.B. Hugeoholtz

e.a. (red.), Recht in de kijker, 1990, p. 71-82.
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Art. 42 WTv jo. art. 4, vierde lid, Wet Arbo voorziet in een beroepspro-
cedure bij het Clsb voor degene die rechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen door een op grond van de WTv genomen beschikking, behoudens
enige uitzonderingen. De reden voor de keuze voor het eBb is dat de voor
beroep vatbare beschikkingen op grond van deze wet voor een groot deel
behoren tot het sociaal-econornische ordeningsrecht. Ook waar dat minder
het geval is, bijvoorbeeld bij het vereiste van een machtiging voor aanleg,
instandhouding en exploitatie van een draadomroepinrichting (art. 22 WTv)
en bij machtigingen voor zendvergunningen (te verlenen door de Minister
van Verkeer en Waterstaat), is gekozen voor het Clsb. Hiermee wordt
eenheid van rechtsbedeling bereikt. Dit betekent dat de rol van de ArRvS
op het gebied van de infrastructuur voor de telecommunicatie is uitgespeeld
behalve waar het gaat om gebruik van kabelnetten voor de omroep (zie
art. 5, onder d, Wet Arob en art. 66 Mediawet).

3.3.3 Voor de omroepgeschillen relevante wettelijke bepalingen

Bij de hier volgende schets van de voor de in de Arob-jurisprudentie
aangetroffen 'omroepgeschillen' relevante wetgeving gaat het aileen om
een beknopte weergave van wettelijke bepalingen.

3.3.3.1 Toegang tot de kabel

De vraag welke ornroepprogramma's tot centrale of gemeenschappelijke
antenne-inrichtingen (de kabel) toegang hebben, dit vooral in verb and met
in buitenlandse programma's begrepen reclame, was lange tijd een heet
mediarechtelijk hangijzer. De regeling van de voorwaarden waaronder
programma's tot de kabel kunnen worden toegelaten vormt het voomaamste
mikpunt van de kritiek op het Nederlandse ornroeprecht in de literatuur.F'
Volgens de onderzochte jurisprudentie kon onder de vigeur van de
Omroepwet en/ofTTw, en kan op grond van de Mediawet op verschillende
wijzen de toegang van ornroepprogramma's tot de kabel worden belemmerd.

123 Bv. I.E. Schwartz e.a., Omroep zonder grenzen, Beschouwingen over het Kabelregeling-
arrest, Amsterdam 1988; B.H. ter Kuile, De koninklijke weg de voordeur gewezen, over
het voorontwerp wetsvoorstel commerciele omroep, NJB 1989, p. 1469-1470; N.A.N.M.
van Eijk, Het Groppera-arrest: artikellO ECRM en de omroep, Media/arum 1990, p. 52-54.
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Door middel van regulering van voor het bedrijven van omroep benodigde
technische voorzieningen kan een inbreuk op de omroepvrijheid worden
gemaakt. Daarbij gaat het om te beginnen om de vraag wie en onder welke
voorwaarden gerechtigd is tot de aanleg en exploitatie van de kabel. Dit
is nu geregeld in de WTv, waarbij rechtsbescherming door het eBb wordt
geboden, en voorheen in de TTw, waarbij beroep op de Arob-rechter
mogelijk was. Behoudens een machtiging van de minister van Verkeer en
Waterstaat (onder de TTw was dit de directeur-generaal van de P'IT) is
het aan anderen dan de PIT verboden een draadomroepinrichting aan te
leggen, in stand te houden, te exploiteren of te doen exploiteren (art. 21,
eerste lid, WTv). De genoemde minister is bevoegd om voorschriften en
beperkingen te verbinden aan een machtiging ter bevordering van een
doelmatige infrastructuur, maar mag op deze wijze geen mediabeleid voeren.

Ingevolge art. 3 sexies, derde en vierde lid, TTw en art. 4 Aanwijzings-
beschikking van 27 juli 1970 (Stcrt. 1970, 44) was een machtiging (eventu-
eel onder voorwaarden) vereist voor de aanleg, instandhouding en exploitatie
van centrale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen. Volgens art. 10
Aanwijzingsbeschikking was een aanvullende machtiging vereist voor een
bij een antenne-inrichting behorende inrichting bestemd voor de ontvangst
van door middel van een satelliet uitgezonden, niet voor directe ontvangst
door het publiek bestemde informatie. Ook aan deze machtiging konden
voorwaarden worden verbonden.

Naast de vraag wie een machtiging heeft onder welke voorwaarden, staat
de vraag naar de reikwijdte van het beleid dat de machtiginghouder kan
voeren ten aanzien van het programma-aanbod. In de op art. 3 sexies, derde
en zesde lid, TTw en art. 48, vijfde lid, Ow, gebaseerde beschikking van
24 december 1971 ('Kerstbeschikking'; Stcrt. 251) waren tijdelijke regels
neergelegd voor gebruik van de kabel anders dan voor de doorgifte van
radio- en televisieprograrnma's. Dit mocht alleen in bepaalde gevallen bij
wijze van experiment gebeuren. Het kwam neer op een verbod op het
overbrengen door middel van de kabel van een televisieprogramma dat via
een communicatiesatelliet, en niet via een omroepsatelliet werd verspreid.
Deze regeling werd bij de inwerkingtreding van de 'Kabelregeling'
ingetrokken. De Kabelregeling behelsde een verbod behoudens uitzonderin-
gen voor de toelating van programma's door kabelbeheerders (Regeling
betreffende het gebruik van antenne-inrichtingen voor het overbrengen van
radio- en televisieprogramma's van 26 juli 1984, Stcrt. 1984, Of. 145).124

124 Zie voor de geschiedenis van de totstandkoming van de Kerstbeschikking en de Kabelregeling,
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Centraal staat art. 4, eerste lid, onder c, dat een verbod voor Nederlandstali-
ge ondertiteling en een verbod voor in het bijzonder op het Nederlandse
publiek gerichte reclame behelsde. Van de Kabelregeling blijkt voor de
uitingsvrijheid ook van belang te zijn art. 3, eerste lid, (in samenhang met
art. 47 Ow) op grond waarvan een vergunning van de minister van WVC
benodigd was voor een door een regionale omroepinstelling via de kabel
over te brengen lokaal programma.

Wat de overeenkomstige regels in de Mw betreft gaat het in verband
met de te bespreken jurisprudentie om de tot 1992 geldende tekst van art.
66 Mw dat zich met voorschriften over de uit te zenden programma's tot
de beheerders van draadomroepinrichtingen richt. 125 Art. 66 bepaalde -
limitatief- welke programma's door kabelbeheerders mochten worden
uitgezonden, en legde daarbij beperkingen op. Hier van belang is het
bepaalde in het eerste lid onder a en b, waarbij het gaat om door 'buiten-
landse omroepinstellingen' uitgezonden al dan niet rechtstreeks ontvangbare
programma's. 126 Onder a. wordt de uitzending toegelaten van programma's
die 'rechtstreeks ter plaatse van de draadomroepinrichting met een daar
gebruikelijke individue1e antenne gedurende het grootste deel van de tijd
met redelijke kwaliteit kunnen worden ontvangen'. Onder b. wordt bepaald
dat andere buitenlandse, maar wel volgens lokale maatstaven legale,
programma's ook toe1aatbaar zijn, mits in verband met uit te zenden
reclameboodschappen aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, die ten
doel hadden de positie van de STER-reclame niet te ondermijnen. Daarnaast
wordt de toegankelijkheidsvraag beheerst door art. 65. Deze bepaling geeft
aan welke programma's verplicht door de kabelbeheerder doorgegeven
moeten worden. Wegens overtreding van deze voorschriften kan volgens
art. 70 jo. 135 Mw een sanctie worden opgelegd.

Landelijke omroepen kunnen wel de wens hebben om een programma over
de kabel te verspreiden, maar art. 74, eerste lid, Mediawet staat hieraan
in beginsel in de weg. Dit artikel bevat een verbod behoudens toestemming
in bijzondere gevallen voor instellingen die zendtijd hebben verkregen, om
programma's te verzorgen voor uitzending door middel van draadomroepin-
richting (vgl. ook art. 57, eerste lid, Mw). Overtreding kan ingevolge art.
135 Mw worden beboet. Voorheen was op ditpunt relevant art. 48, tweede

Hins, a.w., hoofdstuk 2, p. 7-80.
125 W.o. 21 554 (Stb. 1991.769) heeft tot een algehe1e herziening van art. 66 geleid, waarbij

vrijwel aile beperkingen voor buitenlandse programma's zijn vervallen.
126 Vgl. Hins, a.w., p. 107-112.
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lid, aanhef en onder b, Omroepwet, bepalende dat instellingen die voor
zendtijd in aanmerking komen met ministeriele toestemming programma's
mochten overbrengen door middel van een of meer draadomroepinrichtin-
gen. Het beleid was er op gericht dat alleen regionale oflokale instellingen,
of de NOS, deze mogelijkheid konden krijgen. De grondrechtelijke aspecten
van voornoemde bepalingen zijn in de Arob-jurisprudentie aan de orde
geweest.

3.3.3.2 Toewijzing en intrekking van zendtijd

De Mediawet, zoals voorheen de Omroepwet, kent criteria op grond
waarvan aan omroeporganisaties zendtijd kan worden toebedeeld. De
uitgangspunten voor de zendtijdverdeling voor landelijke omroep liggen
besloten in de art. 34 en 40 Mw. Art. 34 onderscheidt tussen omroepver-
enigingen A, B en C al naar gelang het aantal leden. In art. 40 wordt de
bevoegdheid tot zendtijdtoewijzing door het Commissariaat voor de Media
omschreven, welke in beginsel gebonden van aard is. Ingevolge art. 42
heeft het Commissariaat meer armslag bij lokale en regionale omroep ('kan'
bevoegdheden). De toegankelijkheid is bij deze omroepvormen beperkt tot
de toewijzing aan slechts een instelling per regio of gemeente. Voorheen
was de zendtijdverdeling geregeld in de art. l3-19 Omroepwet. In de
literatuur wordt verschillend gedacht over het grondrechtelijk gehalte van
de genoemde Mediawetvoorschriften. Verhoeve heeft scherpe kritiek
uitgeoefend op de art. 34 en 40 met het oog op art. 10 EVRM.127 Zijn
argument is dat de verdeling van zendtijd weliswaar is gebaseerd op
ledental, maar in feite onevenredig is, doordat in ledental uiteenlopende
omroepverenigingen dezelfde hoeveelheid tijd krijgen, wat nadelig is voor
de grootste omroepen. De auteur acht dit 'niet noodzakelijk in een
democratische samenleving' (art. 10, tweede lid) en in strijd met het
discriminatieverbod van art. 14 EVRM. 128 Dit wordt echter tegengespro-
ken door Boukerna.!" Hij acht dit onderdeel van het omroepbestel uit
het oogpunt van de vrijheid van meningsuiting bevredigend.

127 J. Verhoeve, Representativiteiten enkeleandere anomalieen in de Mediawet, in: De Maris-
bundel, opstellenaangeboden aan orr. A.G. Maris, 1989, p. 161-173. Oak E.l. Dommering,
Groppera en Autronic. Maken de Zwitsers gatenkaas van de Nederlandse Mediawet?, in:
Recht in de kijker, Zwolle 1990, p. 68-69.

128 De Minister van WVC is het bier niet mee eens; zie de in de Stert 1990, 215, p. 4 en 24
gepubliceerde rede namens de minister gehouden op het Jonge Balie Congres I november
1990.

129 P.l. Boukema, a.w., p. 16.
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Art. 46 Mw biedt aan het Commissariaat voor de media de mogelijkheid
toegewezen zendtijd in te trekken of te verminderen, als een instelling niet
voldoet aan bij ofkrachtens de Mw gestelde verplichtingen. Intrekking van
zendtijd kan onder andere geschieden wegens overtreding van het verbod
op het dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden (art. 55, eerste
lid, Mw). Dit verbod vloeit rechtstreeks voort uit het niet-commerciele
karakter van de Mediawet, en zou op gespannen voet kunnen staan met
de uitingsvrijheid.

3.3.3.3 Gebruik van zendtijd: reclameverbod

De voorschriften die de Mediawet bevat voor het gebruik van zendtijd
hebben onder andere betrekking op de reclame. Een ander reclameverbod
kwam al ter sprake bij de jurisprudentie die op de toegang tot de kabel
betrekking heeft. De afwijzende houding ten opzichte van reclame vloeit
voort uit het non-cornmerciele uitgangspunt van deze wet. Naast de
algemene regel dat instellingen die zendtijd hebben verkregen niet dienstbaar
mogen zijn aan het maken van winst door derden (art. 55 Mw) verbiedt
als toepassing van deze bepaling art. 52, eerste lid, instellingen die zendtijd
hebben verkregen voor binnenlandse omroep reclameboodschappen uit te
zenden, tenzij de Mediawet dit uitdrukkelijk toestaat. Dergelijke toestem-
rning is verleend aan de STER (Stichting Etherreclame, art. 26), terwijl
in de toekomst ook toegelaten cornmerciele omroepinstellingen reclame
mogen uitzenden (art. 71a-71 m Mw). Volgens art. 52, tweede lid, mogen
programma's geen andere reclarne-uitingen bevatten tenzij dit niet
vermijdbaaris. Dit lid impliceerteen verbod van sluikreclame. Bij a.m. v .b.
kunnen twee soorten regels worden gegeven: enerzijds met betrekking tot
gevallen waarin een reclame-uiting niet vermijdbaar kan worden geacht,
en anderzijds met betrekking tot gevallen waarin het is toegestaan dat
programma's reclame-uitingen bevatten. De bedoelde a.m.v.b. is het
Mediabesluit. Art. 27 Mb bepaalt dat niet vermijdbaar zijn reclame-uitingen
die behoren tot het normale straatbeeld en die zonder opzet en zonder nadruk
gedurende enkele seconden in een programrna-onderdeel voorkomen. Voorts
geeft art. 28 Mb aan welke reclame-uitingen onder welke omstandigheden
ook mogen. Verder zijn richtlijnen van het Commissariaat voor de Media
van belang. Ingevolge art. 135 Mw kan het Commissariaat een adrninistratie-
ve boete opleggen bij overtreding.

Ook de Omroepwet kende een reclameverbod. Art. II bepaalde dat
behoudens toestemming van de minister de uitzendingen niet dienstbaar
mogen zijn aan reclamedoeleinden. Bij overtreding van dit voorschrift
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maakte art. 61 een financiele sanctie mogelijk. In 1981 werd door de met
cultuur belaste minister een RecIameregeling vastgesteld 'conform artikel
11 van de Omroepwet'. Aangezien art. 11 geen delegatie mogelijk maakt
was deze regeling te beschouwen als bekendmaking van beleid met
betrekking tot het al dan niet verlenen van toestemming door de minister.

3.3.3.4 Antenneverbod

Aangezien ook antenneverbodregels in de bouwverordening en het
bestemmingsplan de omroepvrijheid kunnen beperken, zijn deze mede
bepalend voor de wijze waarop de vrijheid van ontvangst van radio- en
televisieuitzendingen kan worden uitgeoefend. In deze zin zijn genoemde
regels 'omroepwetgeving' . De analyse van de antenneverbodjurisprudentie
is neergelegd in § 3.2. Voor het omroeprecht volstaat het enkele aspecten
in verband met art. 7 Gw te behandelen.

Weliswaar is het op grond van de geschiedenis van de Grondwetsherzie-
ning 1983 mogelijk te verdedigen dat de formule 'de wet stelt regels' in
het tweede lid ruimte laat voor op de omroepvrijheid betrekking hebbende
autonome provinciale en gemeentelijke verordeningen, daarvan is echter
bij de bestaande antenneverbodregels geen sprake.P? Het gaat ook bij
deze regels om medebewind, alhoewel de bouwverordening op zich
autonome voorschriften kan bevatten. Art. 1 Woningwet geeft van 'bouwen'
een ruime begripsomschrijving: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk
oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
Onder 'bouwwerk' dienen ook antennes te worden begrepen. Dit blijkt uit
art. 43 herziene Woningwet (Stb. 1991, 439) waarin wordt bepaald dat,
mits bij a.m.v.b. gegeven voorschriften in acht worden genomen, geen
bouwvergunning is vereist voor het plaatsen van een antenne die van de
voet af gemeten een hoogte heeft van niet meer dan 5 m. Ook overigens
is de antenneverbodwetgeving geen wetgeving in de zin van art. 7, tweede
lid, Gw; deze regels ontberen een grondslag in het tweede lid. De
Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben niet uitdrukkelijk
de mogelijkheid geschapen op grond van deze wetten de omroepvrijheid
te beperken. De antenneverbodregels zijn daarom aan te merken als
'algemene beperkingen', in die zin dat deze beperkingen als neveneffect
hebben -namelijk indirect via de voor de grondrechtsuitoefening benodigde

130 Vgl. S. Zwemstra, Antenneverbod en commerciele omroep in bet licht van de uitingsvrijbeid,
in: H.A.M. Bach e.a., Recht doen door wetgeving, Zwolle 1990, p. 227-240.
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antennes- een beperking van de ontvangst- en zendvrijheid. Dit soort
beperkingen staat op gespannen voet met art. 7 GW.131 Maar aangezien
art. 10 EVRM als toetsingsgrond wordt gehanteerd, waarschijnlijk vanwege
het niet uitdrukkelijk noemen van de ontvangstvrijheid in art. 7 Gw, komt
de grondwettelijke beperkingssystematiek niet aan de orde. Daarbij is het
natuurlijk ook gemeentebesturen op grond van art. 7, tweede lid, verboden
voorafgaand toezicht uit te oefenen op de inhoud van uitzendingen,
bijvoorbeeld via het verbieden van schotelantennes voor de ontvangst van
commerciele programma's.

3.3.4 Interpretatie

De vraag naar de reikwijdte van de uitingsvrijheid in omroepgeschillen
wordt behandeld aan de hand van een rubricering op grond van de diverse
aspecten van de uitingsvrijheid die in de geschillen naar voren komen. Op
deze wijze komt bijvoorbeeld het vraagstuk van de betekenis van de
beperkingsgronden van art. 10 EVRM voor een omroepvergunningstelsel
niet versnipperd aan de orde.

In sommige voor de omroepvrijheid relevante uitspraken wordt geen
of slechts summier aandacht besteed aan een der grondrechtsbepalingen
(A). Daarnaast gaat het in de overige zaken om de interpretatie van de derde
volzin van het eerste lid van art. 10 (de clausule die een vergunningstelsel
voor onder andere de omroep mogelijk maakt)(B), de mate van bescherming
van handelsreclame door art. 10 EVRM (C), de betekenis van de in art.
l O, eerste lid, neergelegde vrijheid van ontvangst van inlichtingen of
denkbeelden voor de omroepvrijheid (0), de betekenis van art. 19 IVBP
naast art. 10 EVRM (E), de betekenis van art. 7 Gw voor de omroepvrijheid
(F), en het vrij verkeer van diensten uit het EEG-recht (G).

A. Impliciete of geringe betekenis van de uitingsvrijheid
De zendtijdcasussen leveren een aantal zaken op waarin wordt voorbijgegaan
aan de uitingsvrijheid. In de beschikking van de VzArRvS van 27 maart
1981 (tB/S XI, nr. 37, Zendtijd Radio Stad) wordt de weigering van
toestemming voor een uitzending buiten de gewone zenduren geschorst.
De beoordeling geschiedt geheel binnen het kader van de Omroepwet. Ret
beJang van de orde in de ether wordt afgewogen tegen het belang van een
directe verslaglegging. De beschikking van de VzArRvS van 14 mei 1981
(tB/S XI, nr. 42, Zendtijd politieke partijen) stelt interpretatie van art. 18,

131 Zie par. 2.3.1.
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tweede lid, Omroepwet eentraal. De weigering van pre-eleetorale zendtijd
aan twee extreem-reehtse politieke partijen is met deze bepaling in strijd.
De Vz stelt dat verweerder overigens tereeht zieh niet op een inhoudelijke
beoordeling van opvattingen of programma's baseert, want noch de Kieswet
noeh de Omroepwet laat dit toe. De Meij legt in de noot een koppeling
tussen het kiesreeht en de uitingsvrijheid.

Een uitspraak die al in de riehting van een explieiete beoordeling uit
hoofde van de uitingsvrijheid gaat is die van de ArRvS van 2 juni 1981
(tB/S ill, nr. 263, Zendtijd Radio Stad). Volgens appellante had de minister
van CRM zich met de inhoud van de voorgenomen uitzending bemoeid,
en daarom in strijd gehandeld met art. 10 EVRM en enige artikelen uit
de Omroepwet. De Afdeling gaat aan het beroep op het EVRM voorbij,
en verklaart dat de maatstaf die de minister hanteerde in strijd is met art.
10 Omroepwet en tevens met de gedaehte die aan de artikelen to, 12 en
34 Omroepwet ten grondslag ligt, namelijk dat eensuur op de inhoud van
programma's ontoelaatbaar is. De strijdigheid berust mede op het aandragen
van altematieven waarmee in vorm en inhoud van het programma werd
getreden.

De verklaring voor het negeren van de uitingsvrijheid in deze zaken
is waarsehijnlijk dat art. 7 Gw 1972 nog van kraeht was, dus geen
grondwettelijk omroepeensuurverbod, en art. to EVRM volgens de
toenmalige uitleg alle ruimte liet voor een dergelijk beleid. Deze handelwijze
van de reehter is op te vatten als een restrietieve interpretatie.

Ben eombinatie van grondreehtsbepalingen werd aangetroffen in de uitspraak
van de ArRvS van 7 augustus 1990 (ABkort 1990, 847; Zendmaehtiging
lokale omroep Rotterdam). Hierbij blijft de uitleg van de uitingsvrijheid
buiten beeld. Het gaat om de afwijzing van een vergunning voor het doen
overbrengen van een plaatselijk omroepprogramma via de kabel. 'Aangezien
appellante niet voldoet aan het representativiteitsvereiste van artikel 47,
derde lid, aanhef en onder ten derde, van de Omroepwet, komt de Afdeling
niet toe aan de grieven van appellante dat het bestreden besluit is genomen
in strijd met artikel 7 van de Grondwet, artikellO van het Europees Verdrag
tot beseherming van de reehten van de mensen en de fundamentele vrijheden
en artikel 19 van het Intemationaal Verdrag inzake burgerreehten en
politieke reehten. Immers, die grieven steunen op de onjuist gebleken
veronderstelling dat appellante weI representatief zou zijn. ' Voigt verwerping
van het beroep. In een beweging worden de drie bepalingen, zonder nadere
speeifieatie van tafel geveegd. De vraag of de algemene regel van het
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representativiteitsvereiste in overeenstemming is met de uitingsvrijheid wordt
niet gesteld.

B. Omroepclausule in art. 10, eerste lid, EVRM
Het is de vraag hoe in de loop der tijd de derde volzin van het eerste lid
van art. 10EVRM geinterpreteerd is. Ineen vroege Arob-uitspraak (ArRvS
16 maart 1978, AB 1979, 198; Intrekking machtiging amateurzender) over
de Trw, waar een intrekking van een machtiging voor een amateurradiozen-
der in het geding was - dus strikt genomen geen voorbeeld van omroepvrij-
heid - wordt nog niet op de bewoordingen van het verdrag ingegaan. De
appellant heeft in deze uitspraak tevens een beroep gedaan op art. 19
Universele Verklaring van de rechten van de mens. De Afdeling toetst hier
niet aan; zij acht de verklaring geen in Nederland algemeen verbindende
regeling, in tegenstelling tot het EVRM. Dit is de gangbare opvatting.

In een aantal uitspraken van Iatere datum wordt weI specifiek op art.
10 ingegaan. Aan de orde is dan de verhouding tussen de tweede en de
derde volzin van art. 10 EVRM. Dit is het geval in VzArRvS 6 juli 1982
(AB 1983, 13; Centrale antenne Schagen) en in ArRvS 12 september 1985
(AB 1987, 279; Satelliet-ontvanginrichting 's-Gravenhage). Deze zaken
hebben betrekking op de weigering van toestemming voor de verspreiding
van een Engelstalig programma via de kabel respectievelijk het voor maar
beperkte tijd verlenen van een aanvullende machtiging ten behoeve van
een satelliet-ontvanginrichting bij een kabelnet. De overweging is hier dat
in deze gevallen geen sprake is van ontvangst en doorgifte van inlichtingen
en denkbeelden via een televisieprogramma in de zin van de tweede volzin
van art. 10, eerste lid, maar van het overbrengen van een dergelijk
programma - het bedrijven van omroep -, hetgeen onderworpen kan worden
aan een vergunningstelsel ingevolge de derde volzin. De rechter sluit voor
de interpretatie van art. 10 EVRM aan bij het onderscheid tussen 'doorge-
yen' en 'overbrengen' van programma's in art. 48 Omroepwet. Dit is een
betrekkelijk diffuus onderscheid uit de tijd van voor de Mediawet, dat in
ieder geval de betekenis van art. 10 niet verheldert. 132 Een overeenkomsti ...
ge handelwijze als in voornoemde uitspraken vindt plaats in ArRvS 24
februari 1983 (AB 1983, 477; VARA en centrale antenne ' s-Gravenhage).
Hier was aan een landelijke omroepvereniging toestemming tot gebruik

132 In zijn noot onder AB 1987, 279, is P.J. Boon op dit punt zeer kritisch. Het voert te ver
om nader op deze voor een goed begrip van het omroeprecht ten tijde van de Omroepwet
cruciale onderscheiding in te gaan, waarover overigens meer verwarring dan helderheid
bestond; zie Hills, a.w., p. 7-80. De Mediawet spreekt-aIleen van 'uitzenden'.

289



Hoofdstuk 6

van de kabel geweigerd. Het beroep op art. 10 treft volgens de reehter geen
doel, aangezien verweerder bevoegd is het gebruik van de kabel voor het
overbrengen van omroepprogramma's afhankelijk te stellen van toestem-
mingo Implieiet blijkt uit al deze uitspraken dat het tweede lid van art. 10
geen betekenis heeft voor de omvang van het vergunningstelsel.

De VzArRvS die kreeg te oordelen over de afwijzing van het verzoek
om toekenning van de B-status aan Veronica (5 maart 1981; Weekoverzicht
RvS/R.346/81), en de ArRvS met betrekking tot de A-status (11 juli 1985;
AB 1986, 74), betrokken in hun beoordeling alleen het eerste lid van art.
10 EVRM. De volzin over het vergunningstelsel vormt het toetsingskader
voor de beoordeling van het stelsel van zendtijdtoedeling.

Uit bovenstaande uitspraken -en ook uit de Afdelingsuitspraken van
1 juli 1985 (AB 1986,91) en 2 oktober 1989 (AB 1990, 387) en die van
de VzArRvS van 25 oktober 1989 (AB 1991, 359), welke zaken in verband
met de handelsreclame aan de orde komen- blijkt de restrictieve interpretatie
van art. 10 EVRM op het punt van de grondrechtelijke beseherming van
uitzendende instellingen. De beperkingsclausules van het tweede lid zijn
dus niet toepasselijk. De belangen die de omroepwetgeving schragen worden
geaeht hoe dan ook voor beperking toelaatbare belangen te zijn waar de
derde volzin van art. 10, eerste lid, het oog op heeft.

HR en omroepclausule
De Hoge Raad heeft zich in een aantal strafzaken ook uitgelaten over de
betekenis van de derde volzin, en daar weI het tweede lid bij betrokken.
Er werd vervolgd wegens het zonder machtiging ingevolge de Trw of de
Radio-Omroep-Zenderwet uitzenden door individuen. De Hoge Raad gaat
hier uitgebreider dan de ArRvS in op de belangen die een inbreuk op de
uitingsvrijheid kunnen betekenen in relatie tot de algemene belangen die
beide wetten beogen te besehermen en gaat ervan uit dat het tweede lid
van art. 10 wel grenzen stelt. De HR stelt dat een 'redelijke interpretatie'
van art. 3 Trw meebrengt dat aan de maehtiging sleehts voorwaarden
kunnen worden verbonden en een maehtiging sleehts kan worden geweigerd
op gronden welke vallen binnen het kader van de door die wet beoogde
beseherming van speeifieke belangen en welke kunnen worden aangemerkt
als 'conditions' en/of 'restrictions' in de zin van art. 10 EVRM, en
'restrictions' als bedoeld in art. 19, derde lid, IVBP (HR 27 februari 1979,
NJ 1979, 324; HR 17 mei 1983, NJ 1983,616). In de zaak uit 1983 geeft
de HR in extenso aan welke belangen art. 3 'ITw beoogt te beschermen,
en dat het voorschrift nodig is voor de bescherming van de in art. 19, derde
lid, IVBP genoemde belangen. In HR 14 april 1981 (NJ 444) staat art. I
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Radio-Omroep-Zenderwet 1935 ter toetsing. De HR beziet hiertoe het
karakter van de bevoegdheden die aan de Nozema (N. V. Nederlandse
Omroep Zender Maatschappij; de wettelijke monopoliehouder voor de aanleg
en exploitatie van zenders) toekomen. Deze beperken zich tot het waarbor-
gen van een verantwoorde aanleg en exploitatie van zendinrichtingen, en
strekken zich niet uit tot het verzorgen van programma's. De regeling valt
volgens de HR derhaIve binnen de grenzen van het tweede lid van art. 10
EVRM.

Hoewel de ArRvS in haar uitspraak van 16 maart 1978 het tweede lid
niet noemt, wordt eenzelfde resultaat bereikt aIs de HR met het noemen
van de 'orde in de ether'. Het is derhaIve moeilijk te spreken van een
beduidend verschil in interpretatie.

Een gelijke uitleg van art. 10 EVRM aIs de HR is te vinden in een arrest
van het Hof Den Haag van 30 oktober 1985 (KG 1985, 374 en 1986, p.
18), dat handelt over de problematiek van de Kabelregeling 1984. Het kort
geding was aangespannen door de Bond van Adverteerders en een
kabelexploitant, en leidde in eerste instantie tot de uitspraak van de Pres.
Rb. Den Haag 7 juni 1985 (AMR 1985, p. 92). Het Hofstelde prejudiciele
vragen aan het HvJEG over de verenigbaarheid van de Kabelregeling met
Europees recht. Anders dan de ArRvS 6 juli 1982 ten aanzien van de
Omroepwet en de Kerstbeschikking, zijn de President en het Hof het
voorlopig oordeel toegedaan dat een onderdeel van de omroepwetgeving,
te weten het ondertitelingsverbod in de Kabelregeling, strijdig is met de
EEG-regels inzake het vrij verkeer van diensten. Daarnaast stelt het Hof -
de President had dit in het midden gelaten- dat het ondertitelingsverbod
in strijd is met art. 10 EVRM. Volgens het Hof behoren vergunningen
ingevolge de derde volzin binnen de grenzen van het tweede lid te blijven.
De beperking door het verbod voor zover het niet reclame betreft acht het
Hof niet geboden op grond van de in het tweede lid genoemde belangen.
Daarmee discrimineert de Kabelregeling tussen binnenlandse en buitenlandse
omroepen. Het Hof constateert ook discriminatie ex art. 14 EVRM tussen
kijkers en luisteraars die vreemde talen machtig zijn, en zij die dat niet
zijn. Over het reclameverbod had de President nog beweerd dat het niet
in strijd is met art. 10 EVRM, aangezien de vrijheid van meningsuiting
niet in het geding is. Dit voIgt uit het niet verboden zijn van reclame-
uitingen; deze kunnen aileen gereguleerd worden. Als men, zo vervolgt
hij, bedenkt dat de beschermingsomvang van reclame-uitingen volgens de
ECRM in de Scientology-zaak (5 mei 1979, D&R 16, 68) minder groot
is dan bij andere uitingen, dan kan niet worden volgehouden dat de 'free
flow of information' onmogelijk wordt gemaakt.
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Kroon en omroepclausule
Art. 10 EVRM wordt ook gehanteerd ineen aantal vergelijkbare beslissingen
van de Kroon ingevolge de Wet b.a.b., die als 'voorloper' van de Arob-
zaken zijn te beschouwen. De afwijzing van een machtiging voor het
verzorgen van radio-uitzendingen komt niet in strijd met het Verdrag van
Rome volgens het k.b. van 25 oktober 1965 CAB1966, p. 10), zander dat
hier duidelijk wordt wat de plaats van het tweede lid is. 133 Na aangegeven
te hebben wat de derde volzin van het eerste lid behelst, duidt de Kroon
het tweede lid aan. Het vergunningstelsel zou in strijd zijn met het Verdrag
'indien zou moeten worden geoordeeld dat de wetgever mede in het licht
van het gestelde in art. 10, tweede lid, bezien redelijkerwijs niet tot dit
stelsel had kunnen komen.'

In het k.b. van 9 augustus 1972, no. 23 CAB 1973, 194), ligt het
zwaartepunt op het eerste lid. De overwegingen over de belangenbescher-
ming die aan de Omroepwet ten grondslag ligt, worden vrij letterlijk
overgenomen in VzArRvS 5 maart 1981. Het gaat om de belangen van
degenen die via de omroep willen uitzenden enerzijds, en de belangen van
kijkers en luisteraars anderzijds in het licht van de feitelijke zendrnogelijkhe-
den. Overigens wordt wei gememoreerd dat de uitoefening van het recht
van vrije meningsuiting uitsluitend is gebonden aan het bepaalde in het
tweede lid. Het tweede lid wordt niet gehanteerd in het k.b. van 26 augustus
1975 (AB 1977,29). Het gaat hier om zendtijd voor Veronica, welke werd
afgewezen op grond van art. 13 Omroepwet. De omroepvereniging stelt
dat de eis van een volledig programma in art. 13, tweede lid, onder 3e
in strijd is met art. 10 EVRM, namelijk geen door het tweede lid
gerechtvaardigde beperking is. Vervolgens hanteert de Kroon de louter op
de derde volzin van het eerste lid gebaseerde redenering, waarin de in het
k.b, van 1972 voorkomende overweging over de belangenbescherming in
de Ornroepwet wordt gevolgd. De interpretatie door de ArRvS vloeit dus
geheei voort uit de al door de Kroon ontwikkelde benaderingswijze.

EHRM en omroepclausule: Groppera
Het is lange tijd onduidelijk geweest of de omroepclausule in art. 10, eerste
lid, EVRM toepasselijkheid van de doelcriteria in het tweede lid uitsloot.
In de Nederlandse literatuur werden grosso modo twee verschillende
benaderingswijzen ontwikkeld die geen van beide een solide steun konden
vinden in uitspraken van het EeRM en/ofhet EHRM, noch in de 'travaux

133 Vgl. Gerecht in eerste aanleg Curacao 25 mei 1964, NJ 65,412, alwaar het tweede lid als
begrenzing in de overwegingen betrokken wordt.
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preparatoires' van het verdrag, door het volledig ontbreken van toelichting
op dit punt. 134 Enerzijds was er de richting die het tweede lid niet van
toepassing deed zijn op aile mogelijke beperkingen ingevolge een vergun-
ningstelsel. 135 Anderzijds werd beargumenteerd dat de omroepregulering
wel aan het tweede lid onderworpen is, waarbij de derde volzin alleen is
bedoeld om aan te geven dat in ieder geval een vergunningstelsel mogelijk
zou zijn.!" De ArRvS sloot zich aan bij de eerste richting, en de HR
ging in de richting van de tweede. Aan de onzekerheid is een einde gemaakt
door het EHRM in het Groppera-arrest van 28 maart 1990.137 Het Hof
stelt vast dat de bepaling over het vergunningstelsel een beperkte strekking
heeft. Het Hof onderzoekt de betekenis van de betrokken zin via een
wetshistorische en een systematische uitleg, en vervolgt: 'This supports
the conclusion that de purpose of the third sentence of Art. 10 § 1
Convention is to make it clear that States are permitted to control by a
licensing system the way in which broadcasting is organised in their
territories, particularly in its technical aspects. Itdoes not, however, provide
that licensing measures shall not otherwise be subject to the requirements
of para. 2, for that would lead to a result contrary to the object and purpose
of Art. 10 taken as a whole" .

In het arrest wordt vervolgens niet tegengesproken de door de Zwitserse
regering gegeven invulling van de beperkingsgrond 'bescherming van de
rechten van anderen', inhoudende het belang van een door een eerlijke
frequentieverdeling te dienen pluriformiteit, vooral wat informatie betreft.
Naast deze grond is de grond 'prevention of disorder' van toepassing, in
de zin van handhaving van de internationale telecommunicatie-ordening.
Het arrest inzake Autronic AG 138, over de ontvangstvrijheid, geeft aan
dat onder het 'voorkomen van wanordelijkheden' (art. 10, tweede lid) kan
worden begrepen de bescherming van de culturele en politieke pluriformiteit.
Tevens wordt het doelcriterium betreffende het tegengaan van de versprei-
ding van vertrouwelijke mededelingen gebruikt.

134 Vgl. G. Overkleeft-Verburg, Omroep en grondrechten, een verschuivend perspectief, in:
E.M.H. Hirsch Ballin e.a. (red.), Massamedia en staatsrecht, Zwolle 1989, p. 53-55;
N.A.N.M. van Eijk, He! Groppera-arrest: artikel 10 EeRM en de omroep, Mediaforum
1990, p. 52-54.

135 P.l. Boukema, Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuuing in de Duitse Bondsrepubliek
en in Nederland, Amsterdam 1966, p. 189.

136 H.F. van Panhuys, Het verdrag van Rome, de reclame en de commerciele televisie, z.pl.,
p.9.

137 EHRM 28 maar! 1990, NJ 1991, 739, m.nt. EAA; vgl. N.A.N.M. van Eijk, HetGroppera-
arrest: artikell0 ECRM en deomroep, Mediaforum. 1990, p. 52-54, E.l. Dommering, a. w ..

138 EHRM 22 mei 1990,NJ 1991~740, Autronic AG.
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Uit deze uitspraken voigt dat de ArRvS tot een verandering van opstel-
ling moest komen met betrekking tot de betekenis van de derde volzin.
Maar uit deze uitspraken volgt niet op welke wijze het Nederlandse
omroepbestel in strijd zou zijn met art. 10 EVRM. Slechts een kader voor
toetsing van omroepwetgeving wordt er door geboden. 139 Bij de invulling
zal ook moeten worden gekeken naar de betekenis van de bestaande art.
10 EVRM-jurisprudentie, zoals het Sunday Times- en het Handyside-arrest.

Als gevolg van het Groppera-arrest is de ArRvS tot een nieuwe benade-
ringswijze van de omroepclausule in het eerste lid gekomen, onder uitdruk-
kelijke verwijzing naar voornoemd arrest. In de uitspraken van de ArRvS
van 5 september 1990 (AB 1991, 360, m.nt. B.P. Vermeulen; anders nog
de VzArRvS in dezelfde zaak: 25 oktober 1989, AB 1991, 359), 21 mei
1991 (ABkort 1991, 653), 12 augustus 1991 (ABkort 1991, 974), en de
beschikking van de VzArRvS van 25 september 1990 (AB 1991, 373) wordt
aangegeven dat een vergunningstelsel toetsing aan het tweede lid moet
doorstaan.

C. Handelsreclame en art. 10 EVRM
De interpretatie van de derde volzin van het eerste lid van art. 10 EVRM
wordt in enkele zaken waarin wegens reclame-uitingen een boete is
opgelegd, in verb and gebracht met de handelsreclame. In de uitspraken
van de ArRvS van 2 oktober 1989 (AB 1990,387; Reclame RVU) en van
5 december 1989 (ABkort 1990,26; Reclame NOS) wordt verwezen naar
en aangesloten bij de door de Afdeling gevolgde benadering in de uitspraak
van 1juli 1985 (AB 1986, 91; Reclame-uitingen KRO), met de constatering
dat niet is gebleken dat er zich sinds die tijd ontwikkelingen hebben
voorgedaan, met name door de jurisprudentie van het EHRM, die tot een
ander oordeel zouden moeten leiden. Deze overwegingen komen erop neer
dat de vraag of handelsreclame onder de werking van art. 10 valt in het
midden wordt gelaten, aangezien de derde volzin een vergunningstelsel
voor de omroep mogelijk maakt, en het reclameverbod als een aan de
vergunning verbonden voorwaarde moet worden beschouwd. De vrijheid
reclame te reguleren is echter niet onbeperkt. In deze benadering is de
grondrechtsbescherming toch niet geheel zinledig. De Afdeling verwijst
hierbij in de uitspraken uit 1989 naar de art. 14, 17 en 18 EVRM en de
strekking van het verdrag. Er mag bij de hantering van een vergunningstelsel

139 I.M. de Meij, Groppera en Autronic, Recente omroeprechtspraak van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens, In!ormatierechtIAMI1991, p. 3-7; E.A. Alkema, noot NJ
1991, 739, onder 4; rninder terughoudend is Dommering, a.w..
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geen willekeur, diseriminatie, onnodige beperking of misbruik van
bevoegdheid plaatsvinden, terwijl de bevoegdheidsuitoefening moet zijn
onderworpen aan het toezieht van een onafhankelijke reehter of een
administratieve beroepsinstantie. Aan de uitspraak van 1juli 1985 kan nog
worden ontleend dat het verbod van reclame zieh niet mag uitstrekken tot
niet-vermijdbare reclame. Dit zijn boodsehappen die ongewild dienstbaar
zijn aan reclamedoeleinden, en in een redelijke verhouding staan tot het
met uitzending beoogde niet-commerciele doel. Mede gelet op deze uitspraak
is in art. 51 Mediawet bepaald dat niet vermijdbare reclame-uitingen
toegestaan zijn.!" De interpretatielijn die de ArRvS in haar beslissing
van 1 juli 1985 uitzet is summier gemotiveerd in vergelijking met de door
de KRO uitvoerig beargumenteerde beroepsgronden. Overigens is er sprake
van een hele serie uitspraken van deze datum met grotendeels gelijkluidende
reehtsoverwegingen (VARA, NOS/Teleae, AVRO, VOO, KRO, en
TROS).141

De stelling name van het EHRM in de Groppera-zaak drong door in
de jurisprudentie via het verweer van de TROS tegen een opgelegde boete
wegens ongeoorloofde sluikreclame (VzArRvS 21 juni 1990, KG 1990,
303). De toegepaste wettelijke voorsehriften dienen volgens de TROS te
worden getoetst aan het tweede lid van art. 10 EVRM. Over de benadering
van de Vz. volgt hieronder een aantekening. In ieder geval blijft toetsing
aan art. 10 EVRM in deze uitspraak nog aehterwege. Dit gebeurt wel in
de Afdelingsuitspraken van 21 mei 1991 (ABkort 1991, 653) en 8 augustus
1991 (ABkort 1991, 924), waarbij de positie van handelsreclame onder
art. 10 EVRM aan de orde komt. De ArR vS overweegt dat de reclamevoor-
sehriften noodzakelijk zijn ter beseherming van de reehten van anderen
in de zin van art. 10, tweede lid. 'De Afdeling neemt daarbij in het
bijzonder in aanmerking dat handelsreclame als uitingseategorie niet in alle
gevallen op een lijn kan worden gesteld met uitingen van andere aard, zoals
godsdienstige, sociaal-eulturele en politieke uitingen, waarop ook artikel
1, tweede lid, van de wet (bedoeld wordt de Mediawet, SZ) betrekking
heeft. Kenmerkend voor (handels- )reclame-uitingen is het daaraan steeds
verbonden aspect van het commerciele denken, met alle daaraan verbonden

140 Kamerstukken II 1984-1985, 19 136, or. 3, p. 94.
141 De houding van de ArRvS betreffende de uitingsvrijheid in deze zaken wordt scherp

bekritiseerd door W. C. van Manen, Recht en boete, de afdeling rechtspraak en de reclame-
boetes van minister Brinkman, Informatierecht/Abdl 1986, p. 67-72. De TROS-uitspraak
is opgenomen op p. 76-79. In de VARA-zaak was de boetebeschikking ingetrokken, AVRO
en NOS leverden geen overtreding van het reclameverbod op, wat wei het geval was bij
Teleac, VOO, KRO en TROS.
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consequenties. Een in dit verband relevante consequentie kan zijn de
beinvloeding, vanuit dat commerciele denken, van de uitingsmogelijkheden
op andere gebieden. Uit de parlementaire geschiedenis van de Mediawet
blijkt genoegzaam dat de wetgever heeft gepoogd de pluriformiteit van de
samenleving in al haar facetten ook binnen de omroep aIle ruimte te geven,
dus deze ook bij voortduring te bevorderen en te verzekeren en de mogelijke
overheersing daarvan door de commercie te voorkomen.' Anders dan
voorheen kan de vraag of handelsreclame onder de werking van art. 10
valt niet meer in het midden worden gelaten. De niet gelijkwaardige positie
van de handelsreclame onder de uitingen wordt benadrukt, teneinde het
reclameverbod uit het oogpunt van de pluriformiteit van de samenleving
te kunnen sauveren. De plaatsbepaling van het begrip 'handelsreclame' is
hier toegespitst op het geval van de Mediawet, waarmee dus geen algemene
uitspraak over de mate van bescherming is gedaan.

Dat de opstelling van de ECRM en het EHRM mede bepalend is voor
de houding van de Arob-rechter ten aanzien van reclame blijkt uit
verwijzingen naar arresten van het Hof. Appellante verwijstin de beslissing
van de ArRvS van 1 juli 1985 naar de Barthold-zaak van de ECRM,
vanwege de definitie van het begrip comrnerciele reclame. De Afdeling
gaat hier niet op in. De ArRvS zelf verwijst in de RVU en NOS-zaken in
het algemeen naar de jurisprudentie van het EHRM om te betogen dat er
geen aanleiding is op de ingenomen benadering van de derde volzin terug
te komen.

Voor de houding van de ArRvS ten opzichte van de regulering van
reclame-uitingen zijn twee omstandigheden van belang. Reclame is een
aparte categorie van 'uiting' die in het algemeen minder beschermenswaard
wordt geacht. Daarbij komt nog dat het hier gaat om reclame in het kader
van via radio en televisie geopenbaarde uitingen, welke altijd al aan meer
overheidsingrijpen onderhevig zijn dan traditionele uitingen. In hoeverre
hier na het Groppera en het Autronic-arrest verandering in komt is nog
onduidelijk. Beide ornstandigheden komen ook tot uitdrukking in de jurispru-
dentie van Commissie en Hof op het EVRM. In navolging hiervan is de
bescherming van de uitingsvrijheid in dezen door de ArRvS gering. De
bescherming die de ArRvS aan reclame-uitingen verleent ligt veeleer op
het vlak van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Over de positie
van handelsreclame, los van de omroep, in het EVRM wordt getwist.
Uitgaande van de beslissing van de ECRM van 5 mei 1979 (DR 16, p.
68 Scientology) is duidelijk dat 'commercial speech' weI onder het verdrag
valt, maar niet op dezelfde voet bescherming geniet. Het Hof heeft (nog)
geen meer algemene uitspraak gedaan over handelsreclame; de casussen
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van de Barthold-zaak en de Markt Intern Verlag-zaak leveren wel
aanknopingspunten op, maar vormen geen zuiver voorbeeld van commerciele
reclame. In het arrest van het EHRM van 25 maart 1985 (Barthold, Serie
A, vol. 90) is het reclarne-effect ondergeschikt aan het uiteindelijk
journalistieke doel van de publikatie. Het EHRM (20 november 1989; Markt
Intern Verlag, Serie A, vol. 165) oordeelt dat een publikatie die informatie
van commerciele aard voor een beperkte kring van vakgenoten bevat, binnen
het bereik van art. 10, eerste lid, valt. Gezien de casuistische aanpak van
het Hof valt te verwachten dat per geval aan het tweede lid van art. 10
getoetst zal worden. Een arrest van de Hoge Raad (13 februari 1987, NJ
899) wijst ook in de richting dat bepaalde vormen van handelsreclame
beschermd worden door art. 10 EVRM en art. 19 IVBP.

D. Ontvangstvrijheid in art. 10 EVRM
De Afdeling levert vooral via de antenneverbodjurisprudentie een bijdrage
aan de ontvangstzijde van de ornroepvrijheid. De vrijheid van de ontvangers
speelt op de achtergrond ook wel mee in andere casussen (met name bij
de toelating tot de kabel). 142 Inzake het antenneverbod is niet de derde
volzin van het eerste lid van art. 10 EVRM, maar met name de tweede
volzin in het geding, welke een waarborg biedt voor de vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen. Bij beperkingen zijn overheidsor-
ganen volledig gebonden aan de in het tweede lid genoemde doelcriteria.
Over de vrijheid van ontvangst via de satelliet is nu ook een uitdrukkelijke
uitspraak van het EHRM. In het Autronic-arrest 143 wordt bepaald dat
art. 10 niet alleen op de inhoud van uitzendingen van toepassing is, maar
ook op de voor uitzending benodigde technische middelen, aangezien elke
beperking van deze middelen noodzakelijk een inbreuk betekent op het recht
informatie te ontvangen en door te geven (r.o. 47). Overigens wordt in
dit arrest de mogelijkheid open gelaten dat de ontvangst via schotelantennes
van omroepprogramma's onder de omroepclausule van het eerste lid valt.

Voor de interpretatie van de omroepvrijheid zijn enige uitspraken in
het bijzonder van belang. Zo kan volgens de beschikking van de VzAR
van 8 oktober 1985 (AB 1986, 182; Putten I) 'noch uit de bewoordingen
noch uit de strekking van art. 10 van genoemd Verdrag worden afgeleid
dat de daarin gewaarborgde vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te
ontvangen beperkt zou zijn tot het ontvangen van inlichtingen of denkbeelden

142 Vgl. over de groodrechtelijke aspecteo van de ootvangst van buitenlandse programma's:
Hins, a.w., m.o. p. 233-312; over de antennematerie gaat p. 240-244.

143 EHRM 22 mei 1990, NJ 1991, 740~ Autronic AG, m.nt, EM.
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die worden verspreid in overeenstemming met de wetgeving die geldt, daar
waar de inlichtingen of denkbeelden worden doorgegeven en waaraan degene
die ze doorgeeft is onderworpen.' Dit zou er op duiden dat art. 10 EVRM
ook bescherming biedt aan de ontvangst van illegale zenders.!" De ArRvS
echter (27 april 1987, Gst. 6848, 4; Putten II) spreekt zich niet over deze
vraag uit. Wei levert deze uitspraak het gegeven op dat de strekking van
art. 10, eerste lid, niet zover gaat dat deze bepaling ook de ontvangst van
signalen in stereo beschermt. Er is dan geen sprake van meer of betere
ontvangstmogelijkheden.

Het Groppera-arrest van het EHRM levert daarentegen een aanwijzing
op voor de stelling dat voor de bescherming van de ontvangstvrijheid iUegale
uitzendingen niet op een lijn staan met legale, hoewel het in deze zaak niet
om ontvangst via schotelantennes ging. In casu was de Zwitserse maatregel
tegen ontvangende kabelnetten volgens het Hof 'nodig in een democratische
samenleving'. Het ging om uitzendingen van een station dat de Zwitserse
autoriteiten 'could reasonably hold to be in reality a Swiss station operating
from the other side of the border in order to circumvent the statutory
telecommunications system in force in Switzerland.' De overheid kon binnen
de 'margin of appreciation' in redelijkheid tot het oordeel komen dat de
maatregel noodzakelijk was om wetsontduiking te voorkomen. Het Hof
heeft echter niet bepaald dat het feit van een illegale uitzending alleen
voldoende is voor beperkende overheidshandelingen. Alleen kan uit
overweging 73 worden afgeleid dat illegaliteit volgens nationale regels een
rol speelt bij de bepaling of een beperking 'necessary in a democratic
society' in de zin van het tweede lid is.145

E. An. 19 lVBP
De interpretatie van art. 19 IVBP loopt parallel met die van art. 10 EVRM.
In de uitspraak van 1 juli 1985 (AB 1986, 91) citeert de Afdeling letterlijk
het voorbehoud dat Nederland bij art. 19 heeft gemaakt, inhoudende dat
deze bepaling geen beletsel vormt voor een vergunningstelsel. In de ArRvS-
uitspraken van 2 oktober 1989 (AB 1990,387) en 5 december 1989 (ABkort
1990,26) wordt overwogen dat vanwege het door de Nederlandse regering
bij art. 19 IVBP gemaakte voorbehoud er voor de beoordeling van deze
gevallen geen relevante verschillen in toetsing bestaan tussen art. 19 IVBP
en art. 10 EVRM. Op het IVBP wordt dan ook verder niet ingegaan (vgl.
ook ArRvS 20 februari 1990, ABkort 1990, 279).

144 Vgl. E.]. Dommering, Het verplichte vrije omroepbestel van Nederland, NIB 1982, p. 159.
145 Zie ook Hins, a.w., p. 243-244.
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Art. 19 IVBP wordt door het EHRM in het Groppera-arrest beschouwd
met het oog op de toelaatbaarheid van omroepvergunningstelsels op grond
van art. 10 EVRM. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art.
19 - waaruit blijkt dat een aparte bepaling overeenkomstig de derde volzin
niet wenselijk werd geacht en ook niet nodig omdat het voorkomen van
chaos in het gebruik van frequenties onder de noemer van het begrip 'public
order' valt - leidt het Hof af dat het doel van de derde volzin van art. 10
is door een vergunningstelsel de wijze van organisatie van de omroep,
vooral in zijn technische aspecten, te reguleren.

F. Art. 7 Gw
Omroepgeschillen worden, zo er al sprake is van grondrechtstoetsing,
voornamelijk aan de hand van art. 10 EVRM beoordeeld. Een uitleg van
art. 7 Gw werd soms aangetroffen. In de uitspraak van de ArRvS van 24
februari 1983 (AB 1983,477) betreft het de oude tekst van dit artikel. 'Het
beroep van appellante op art. 7 Gr. w. dient te falen omdat in het geval
van het overbrengen van een radioprogramma de wijze van openbaren van
gedachten of gevoelens te zeer verschilt van die bedoeld in dit artikel om
daarmee op een lijn te kunnen worden gesteld.' De Afdeling volgt hier de
ten tijde van de oude Grondwet heersende leer dat 'drukpers' niet zo
opgerekt kan worden dat er ook het bedrijven van omroep onder valt.

In twee uitspraken van de ArRvS wordt met identieke overwegingen
ingegaan op de betekenis van het censuurverbod in het tweede lid van het
huidige art. 7 Gw voor de reclameregulering. De positie van toetsing aan
de Grondwet is in zoverre anders dat art. 7 de handelsreclame uitdrukkelijk
uitzondert. Het gaat om de uitspraken van de ArRvS van 2 oktober 1989
(AB 1990, 387; Reclameboete RVU) en van 5 december 1989 (ABkort
1990,26; Reclameboete NOS). Appellante voert aan dat de art. 27 tot en
met 31 Mediabesluit in strijd zijn met het verbod van voorafgaand toezicht,
omdat toepassing van deze bepalingen een toetsing van de inhoud van de
programma's voorafgaand aan de uitzending met zich brengt. De Afdeling
voIgt deze redenering niet: 'Het toezicht op de naleving van deze voorschrif-
ten in samenhang met artikel52 van de Mediawet vindt van overheidswege,
zoals ook in dit geval geschied is, uitsluitend plaats nadat de uitzending
heeft plaatsgehad. De omstandigheid dat de opgelegde sancties appellante
niet onberoerd laten waar het de samenstelling van volgende programma's
aangaat, geeft aan dat het uitgeoefende toezicht niet het karakter van
voorafgaand toezicht is als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de
Grondwet. ' Dezelfde redenering is te vinden in de uitspraak van de ArRvS
van 8 augustus 1991 (ABkort 1991, 924).
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Het censuurverbod in art. 7, tweede lid, Gw wordt in deze reclamezaken
in zoverre restrictief, maar niet onredelijk, uitge1egd, dat een verlammende
werking die een op het verleden betrekking hebbende sanctie kan hebben
voor het maken van programma's in de toekomst geen censuur op1evert.
Het is niet zo dat algemene voorschriften met betrekking tot de inhoud van
programma's door het censuurverbod worden bestreken. Dit is in
overeenstemming met de door de grondwetgever gegeven uitleg (zie §
3.5.1).

Een confrontatie tussen het verlenen van zendtijd en het censuurverbod
is mogelijk. De Meij wijst in de noot bij VzArRvS 27 maart 1981 (tB/S
XI nr. 37) erop dat de vraag speelt of van voorafgaand toezicht op de inhoud
van een uitzending sprake is. Dit was ten tijde van deze casus verboden
op grond van de art. 10 en 12 Ornroepwet. Na 17 februari 1983 stoelt het
verbod direct op art. 7, tweede lid, Gw. Op het tijdstip van de uitspraak
kon dus niet op een grondrecht worden teruggegrepen, aangezien art. 10
EVRM geen exp1iciet censuurverbod kent. Maar een anticiperende
interpretatie, zoals bij de demonstratievrijheid wel door de ArRvS werd
toegepast, was in dit geval toch mogelijk geweest, daar het censuurverbod
aan de Nederlandse rechtsorde niet vreemd is, gelet op het oude artikel
7, en de genoemde bepalingen in de Omroepwet zelf.

In kort geding heeft de burgerlijke rechter zich bezig gehouden met
de uitleg van art. 7, tweede lid. In de Kabe1regeling 1984 werd de toegang
van buitenlandse programma's tot de kabel beperkt door het tot de kabelex-
ploitanten gerichte verbod van verspreiding van aile buitenlandse televi-
sieprogramma's met een Nederlandstalige ondertite1ing (art. 2, eerste lid,
en 4, eerste lid aanhef en onder c), behoudens van te voren verkregen
toestemming van de minister. 146 De strekking van het ondertitelingsverbod
was dat geen toestemming werd verleend als er in het programma naar het
oordeel van de minister sprake was van specifiek Nederlandse of in het
bijzonder op Nederland gerichte reclame. Geen algeheel verbod dus, maar
een verbod behoudens vergunning. Een organisatie van reclameadviesbu-
reau's (VEA) , enige bij reclame betrokken ondernemingen en een
kabelexploitant vorderden in kort geding 'buitenwerkingste1ling' van het
verbod wegens strijd met art. 7, tweede lid, Gw, en wegens strijd van de
Kabe1regeling met art. 48 Omroepwet en art. 3sexies TIw. De tweede
opgeworpen strijdigheid haalt het niet in de drie instanties die de zaak
doorloopt. En wat de eerste betreft: de President in kort geding wijst de
vordering af, en het Hof schorst in hoger beroep vanwege strijd met art.

146 A.W. Hins, a.w., p. 73-79.
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7, tweede lid, Gw het verbod in de Kabelregeling jegens appellanten en
verklaart deze jegens hen buiten toepassing, vergezeld van een verbod voor
de Staat hieraan afbreuk te doen (Hof Den Haag 19 december 1985,
Informatierecht/AMI 1986, p. 52).

In HR 11 december 1987 (RvdW 1987, 237) wordt het verbod getoetst
aan het tweede lid van art. 7 Gw. Een aantal punten zijn hier ter vergelijking
van belang. De HR komt tot de volgende interpretatie. In feite komt het
ondertitelingsverbod neer op voorafgaand toezicht op de inhoud van de
over te brengen, vanuit het buitenland aangeboden televisieprogramma's.
De omstandigheid dat het verbod uitsluitend bedoeld is om voorafte bezien
of er sprake is van handelsreclame in de zin van art. 7, vierde lid, Gw doet
aan de strijdigheid niets af. De strekking van het vierde lid is niet om,
ondanks de drie vorige leden, toch censuur mogelijk te maken teneinde
verboden handelsreclame te ontdekken. De HR zegt niets over de interpreta-
tie van het vierde lid op zich. De interpretatie van het censuurverbod in
het tweede lid versterkt de betekenis ervan. Het verbod mag niet worden
uitgehold door de handhaving van een op zich door het vierde lid toegelaten
reclameverbod.

G. Vrij verkeer van diensten
Uit de mediadiscussie van de laatste jaren lijkt te volgen dat het EEG-recht
de mogelijkheden van regulering van omroep via de kabel fors inperkt.
In het kader van dit onderzoek, dat niet direct op het vrij verkeer van
diensten als grondrecht betrekking heeft, wordt er hier summier op
ingegaan. Uit de Arob-jurisprudentie komen de bedoelde gevolgen voor
de omroepwetgeving tot nu toe nog niet naar voren. In verscheidene zaken -
reeds door de VzArRvS 6juli 1982 CAB 1983,13)- wordt verwezen naar
het beginsel van vrij verkeer van diensten uit het EEG-Verdrag, maar de
rechter oordeelt bijvoorbeeld het niet toelaten van 'Cable One' niet
onverenigbaar met art. 59 EEG: VzArRvS 25 oktober 1989 CAB 1991,
359),5 september 1990 (AB 1991,360, m.nt. B.P. Vermeulen). Hetzelfde
geldt voor de intrekking van zendtijd van Veronica wegens steun aan RTL-
Veronique (VzArRvS 25 september 1990, AB 1991, 373, m.nt. B.P.
Vermeulen). Daarentegen betwijfelt de VzArRvS in de uitspraak van 4
oktober 1989 (AB 1991, 371) of een eventueel verbod van RTL- Veronique,
afgezien van de vraag of er sprake is van een 'buitenlandse omroepinstel-
ling', door de beugel van het EEG-Verdrag kan, maar de Afdeling gaat
er niet op in (AB 1991, 372).

Dat het EEG-recht van grote betekenis is voor het omroeprecht blijkt
uit de Kabelregeling-affaire. De door het Hof 's-Gravenhage in het arrest
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van 30 oktober 1985 (KG 1985, 374 en 1986, p. 18) gestelde prejudiciele
vragen over de uitlegging van EEG-recht werden door het HvJEG
beantwoord in het arrest van 26 april 1988 (NJ 1988, 982). De uitkomst
van deze voor de toekomstige houding van Nederlandse rechters belangrijke
interpretatie van het vrije verkeer van diensten betekent een belangrijke
verdieping van de lijn die in eerdere arresten (inzake Sacchi, Jur. 1974,
427, en inzake Debauve, Jur. 1980,855) werd uitgezet. Op grond van deze
uitspraken kon al worden geconc1udeerd dat het vrije verkeer van diensten
zich mede uitstrekt tot het doen van radio- en televisieuitzendingen. Om
kort te gaan komt het Hof tot de slotsom dat het rec1ameverbod en het
ondertitelingsverbod in de Kabelregeling voor kabeltelevisieprogramma's
uit andere lidstaten in strijd is met het gemeenschapsrecht. Met de komst
van de Mediawet is de Kabelregeling overigens ingetrokken. De gevolgen
van het arrest voor de Mediawet (in het bijzonder art. 66) waren omstre-
den."? Ten aanzien van de verbindendheid van art. 66, eerste lid, Mw
stelde de ArRvS bij haar uitspraak van 30 augustus 1989 (AB 1991,370)
een prejudiciele vraag aan het HvJEG. Daarnaast begon de Europese
Commissie een procedure bij het Hof tegen genoemd artikel. Dit leidde
tot twee arresten waarin art. 66 Mw in strijd met het EEG-recht wordt
geoordeeld.""

3.3.5 Toetsing

3.3.5.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

De reikwijdte van de toetsing -abstract of concreet- is voor aile in de aanhef
van § 3.3 genoemde groepen geschillen, behalve de antenneverbodzaken,
abstract, dat wil zeggen dat regels los van de omstandigheden van het geval
worden beoordee1d. Hieronder wordt dit met het oog op de mate van
terughoudendheid van de toetsing voor de diverse groepen nader bezien
in samenhang met de beoordelingsvrijheid van de overheid bij de concrete
besluitvorming. Er is wat de wijze van toetsing betreft een tweedeling te
maken tussen zaken uit de tijd v66r het Groppera-arrest en uit de tijd erna.
Na de vier rubrieken te hebben behandeld wordtin het algemeen ingegaan

147 Vgl. by. I.E. Schwartz e.a., Omroep zonder grenzen, Beschouwingenover het Kabelregeling-
arrest, Amsterdam 1988.

148 HvJEG 25juli 1991, C-353/89, C-288/89. Zie hierover K.J.M. Mortelmans, De Mediawet
en het EEG-Verdrag, AA 1992, p. 41-52; over de verhouding van art. 10 EVRM en
gemeenschapsrecht B.P. Vermeulen, nootAB 1991,370; J.J. Feenstra, a.w., p. 51-54.
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op de wijze van toetsing zoals die na de 'omslag' in de jurisprudentie van
het EHRM gestalte heeft gekregen.

A. Toegang tot de kabel
In de oudere zaken betreffende de toegankelijkheid van de kabel wegen
de in geding zijnde belangen ten gunste van regulering zwaarder dan de
door art. 10 EVRM of art. 7 Gw beschermde belangen, zander dat aan
de beperkingsgronden van het tweede lid getoetst wordt. In de zaak uit 1978
(ArRvS 16 maart 1978, AB 1979, 198) -waarin het weliswaar niet om de
kabel gaat, maar om de intrekking van een machtiging voor een amateurzen-
der- stelt de de Afdeling dat art. 10 EVRM zich niet verzet tegen een
zendmachtigingsstelsel met gebruiksvoorwaarden gelet op het belang van
het handhaven van de orde in de ether. Dit belang is aanwezig omdat
radiofrequenties schaars zijn en aan derden een goede ontvangst met radio-
en televisieapparatuur moet worden gewaarborgd. Intrekking wegens strijd
met de machtigingsvoorwaarden is niet in strijd met het EVRM.

De zaak betreffende de centrale antenne-inrichtingen te Schagen (Vz
ArRvS 6 juli 1982, AB 1983, 13; Schagen) betreft de afwijzing van toestem-
ming op grond van de 'Kerstbeschikking' - ministeriele regeling van 24
december 1971, Stcrt 251, die tijdelijk het gebruik van de kabel regelde
voor andere doeleinden dan de doorgifte van radio- en televisieprogramma's
op grond van de Omroepwet en de TTw - voor gebruik van de kabel voor
het verspreiden van een Engelstalig televisieprogramma. Ook dit is een
discretionaire bevoegdheid. Op grond van art. 10, eerste lid, is een
vergunningstelsel in gevaIlen aIs deze toelaatbaar volgens de Vz. 'Naar
Ons aanvankelijk oordeel dient de regeling van verweerder van 24 dec.
1971, welke vooralsnog als passend in het in Nederland geldende
omroepbestel moet worden beschouwd, dan ook niet wegens strijd met
voormeld art. 10 buiten toepassing gelaten te worden.' De uitspraak van
de ArRvS van 24 februari 1983 CAB1983,477) gaat over de omroepvereni-
ging VARA die via het Haagse kabelnet een programma wilde verzargen.
Dit werd niet toegestaan door de minister van WVC. ZoaIs vermeld wordt
het censuurverbod in art. 7, tweede lid, Gw restrictief opgevat. Daarnaast
Levert toetsing aan art. 10 EVRM de appellant niets op. Voor gevaIlen aIs
deze is een vergunningstelsel mogelijk op grond van de derde volzin van
het eerste lid. 'Niet is in te zien dat verweerder in strijd handelt met
genoemd artikel door landelijke omroepinstellingen als appellante uit te
sluiten van de verlening van toestemming voor het overbrengen van de in
art. 48 tweede lid onder b bedoelde programma's.' De uitsluiting is
gebaseerd op het gevoerde beleid in het kader van de discretionaire
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bevoegdheid in art. 48, tweede lid aanhef en onder b, Omroepwet, zodat
hier het beleid in het algemeen getoetst wordt. De VARA had ook de
strijdigheid van dit beleid met de uitingsvrijheid ingeroepen. Het beleid
wordt ook overigens aanvaardbaar en niet in strijd met enige bepaling van
de Omroepwet geacht.

De Haagse casus uit 1985 (ArRvS 12 september 1985, AB 1987, 279)
betreft een aanvullende machtiging ten behoeve van het kabelnet op grond
van art. 10 Aanwijzingsbeschikking (een ministerieel besluit ex art. 3sexies
Trw). Deze 'kan' worden verleend aan de houder van een machtiging die
een bepaalde overeenkomst met de PTT heeft gesloten. Aan een machtiging
kunnen technische en administratieve voorwaarden worden verbonden. De
voorwaarde in casu is een beperking in tijdsduur. Er wordt, zij het net zo
vluchtig als in de vorige zaak, een toetsing van het machtigingsstelsel aan
art. 10 EVRM verricht, waarbij het stelsel overeind blijft.

Oak nog op 25 oktober 1989 (AB 1991, 359) gaat de VzArRvS maar
summier in op art. 10 EVRM. Lauter via verwijzing naar een eerdere
Afdelingsuitspraak (AB 1990, 387; zie hieronder bij het reclameverbod)
wordt strijd met art. 10 EVRM ontkend. De Vz oordeelt in deze zaak dat
Cable One geen 'buitenlandse omroepinstelling' is in de zin van de
Mediawet. Zonder motivering is de afwijzing van het beroep op art. 10
EVRM en art. 19 IVBP in verb and met discriminatie in de uitspraak van
de ArRvS van 20 februari 1990 (ABkort 1990, 279).

Na Groppera
Dan voIgt de omslag in houding van de Arob-rechter. In de uitspraak van
de ArRvS van 5 september 1990 (AB 1991, 360; Toelating kabel Cable
One III) wordt de regeling van de toelating tot de kabel (Art. 66 Mw)
uitgebreid in abstracto aan art. 10 EVRM getoetst, onder verwijzing naar
het Groppera-arrest van het EHRM. In deze uitspraak bevestigt de Afdeling
het oordeel van de Vz dat Cable One geen buitenlandse omroepinstelling
is in de zin van art. 66 Mw. 'De Afd. stelt voorop dat de Mediawet gericht
is op de handhaving van een pluriform en a-commercieel omroepbestel en
op bescherming van de verscheidenheid van meningsuiting door de omroep.
De Mediawet kent een aantal institutionele voorzieningen voor de realisering
van het in art. 10 EVRM vervatte recht zonder commerciele beinvloeding
van de uitgezonden programma's. De art. 65, 66 en 70 Mediawet geven
een aantal beperkende bepalingen betreffende het doorzenden van
buitenlandse omroepprogramma's door draadomroepinrichtingen. In het
systeem van de Mediawet is het essentieel dat het onderscheid tussen
binnenlandse en buitenlandse omroepprogramma's strikt wordt gehandhaafd.
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Wanneer een omroepinstelling zich in het buitenland vestigt met de
kennelijke bedoeling om de in Nederland voor de binnenlandse omroep
geJdende wettelijke regeling te ontgaan, dan wordt met fraus legis het in
Nederland geldende institutionele kader voor de vrijheid om meningen te
uiten door middel van de omroep ondermijnd. Ter voorkoming daarvan
is, naar het oordeel van de Afd., mede gelet op het arrest van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens van 28 maart 1990 inzake Groppera
Radio A.G. (--) de toepassing van de art. 65, 66 en 70 die in de aangevoch-
ten beschikking besloten ligt, gerechtvaardigd ter wille van de bescherming
van de openbare orde en de rechten van anderen als bedoeld in art. 10
tweede lid EVRM. '

De Afdeling gaat hier uit van een interpretatie van art. 10 waarin de
wijze waarop de Mediawet met als uitgangspunt pluriformiteit en a-
commercialiteit het omroepbestel regelt een institutionele voorziening is
om het grondrecht van art. 10 te verwezenlijken. Dus dat art. 10 ruimte
laat voor, althans niet in de weg staat aan, een dergelijke uitwerking op
non-commerciele grondsJag, waarbij bepaalde -commerciele- uitingen
beperkt worden juist ter wille van de vrijheid van meningsuiting."? Op
de precieze relatie van commerciele en niet-commerciele uitingen tot de
bescherming van art. 10 wordt niet ingegaan. Dat de grondslag van de
Mediawet in overeenstemming is met art. 10 wordt gesteld, en niet
beargumenteerd. Vervolgens vloeit daar op zich consequent uit voort dat
de genoemde wetsbepalingen, als passend binnen de grondslag, ook in
overeenstemming met art. 10 zijn. 150 Het gebruik van de grond 'bescher-
ming van de openbare orde' roept de vraag op waar hiermee in casu op
wordt gedoeld. Kennelijk gaat het hierbij om het 'ondermijnen' vanuit het
buitenland van het Nederlandse omroepbestel. De beperkingsgrond
'prevention of disorder' wordt in het Groppera-arrest gebruikt voor
verstoringen van de internationale communicatieordening (AB 1991, 739;
r.o. 69-70). Het Hof geeft dus een ruime uitleg die verder reikt dan aIleen
verstoringen van de orde en rust op de openbare weg. Het gaat om de
'technische ordening van de ether'!", die noodzakelijk is voor een

149 B.P. Vermeulen, nootAB 1991, 360, ziet indeze redenering van de ArRvS iets paradoxaals:
handhaving van plurifonniteit door beperking van pluriformiteit. Hij vennoedt een samenhang
met de aan wetgever en bestuur te laten beoordelingsvrijheid ten aanzien van de noodzaak
van beperkingen in het licht van het tweede lid.

150 E.A. Alkema acht de motivering in deze uitspraak op het punt van de rechtvaardiging van
de beperking van reclameboodschappen in art. 66 te summier in het licht van het Groppera-
arrest: AB 1991,740, onder 3.

151 E.J. Dommering, a. w., p. 59.
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storingsvrij gebruik van de telecommunicatiemogelijk:heden. Dit kan een
vergunningstelsel met zich brengen. Het lijkt erop dat de ArRvS een meer
mediapolitieke lading aan het begrip 'openbare orde' geeft -namelijk het
voorkomen en bestrijden van ondermijnende activiteiten- die niet geheel
te rijmen is met de invulling door het EHRM. WeI sluit het aan bij de
overweging door het Hof in het kader van de vraag of de Zwitserse
maatregel 'necessary in a democratic society' is. Bij deze vraag blijkt
namelijk een factor van belang te zijn dat het in feite om ontduiking van
de Zwitserse omroepwetgeving door het vanuit Italie uitzendende radiostati-
on ging (r.o. 73).

In de uitspraken over de toelating van RTL- Veronique (VzArRvS 40ktober
1989, AB 1991, 371; ArRvS 5 september 1990, AB 1991, 372) wordt niet
aan art. 10 EVRM getoetst. In beide gevallen is de conc1usie dat er sprake
is van een toelaatbare 'buitenlandse omroepinstelling' in de zin van de
Mediawet, en hoeft dus niet te worden ingegaan op een eventueel beroep
op de uitingsvrijheid, om te onderzoeken of art. 10 EVRM niet toch tot
toelating noopt.

In andere bewoordingen voIgt de ArRvS een met de Cable One-zaak
vergelijkbare toetsing in abstracto in de uitspraak van 12 augustus 1991
(ABkort 1991, 974), met verwijzing naar het Groppera-arrest. Ret gaat
om de poging van een landelijke omroepinstelling (VOO) om lokale omroep
via de kabel te gaan bedrijven, hetgeen in beginsel verboden is op grond
van art. 74 Mw. Appellante beroept zich op art. 10 EVRM. De Afdeling
stelt de mogelijk:heid van een vergunningstelsel voorop. 'Dit stelsel moet
blijkens de uitspraak van het Europese Hof van 28 maart 1990 inzake
Groppera (--) toetsing aan het tweede lid van artikel 10 van het EVRM
kunnen doorstaan. Mitsdien rijst de vraag of de in artikel 57 van de wet
aan landelijke omroepinstellingen gestelde beperkingen wat betreft het
verzorgen van programma's en eventuele nevenactiviteiten aanvaardbaar
zijn binnen de in artikell 0, tweede lid, van voormeld Verdrag neergelegde
grenzen die bij de wet kunnen worden gesteld aan de uitoefening van de
vrijheid van meningsuiting.' Ret lijkt erop dat abstracte toetsing van de
voorliggende regels samenhangt met de bewoordingen van art. 10. Het
eerste lid spreekt alleen in het algemeen van een vergunningstelsel. Ret
ligt wellicht voor de hand dan dit stelsel ook in het algemeen op verenig-
baarheid met een der beperkingsgronden te onderzoeken, en de reikwijdte
van de toetsing niet tot het concrete geval te beperken.
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De Afdeling overweegt vervolgens dat de Mediawet is gerieht op de
handhaving van een pluriform en a-cornmercieel omroepbestel en op
beseherming van de verseheidenheid van meningsuiting door de omroep,
dit mede ten behoeve van de ontvangers van de uitzendingen. Hierbij wordt
een beroep gedaan op de memorie van toeliehting. Funetioneringsvoorsehrif-
ten, op de overtreding waarvan een sanetie kan staan, dienen de handhaving
van pluriformiteit ten behoeve van de ontvangers van uitzendingen. 'Een
pluriform omroepbestel kan van belang worden geaeht voor de vrijheid
van informatie in een demoeratisehe samenleving. ' Opvallend is de nadruk
op de reehten van de ontvangers van uitzendingen. Dit staat in verband
met de toepasselijke beperkingsgrond, zoals uit de volgende overweging
blijkt.

'Gelet op de aan de nationale wetgever gelaten beoordelingsvrijheid
ter zake, kan de wetgever naar het oordeel van de Afdeling met reeht van
mening zijn dat de voorsehriften gerieht op handhaving van het pluriforme
karakter van het omroepbestel, noodzakelijk zijn ter beseherming van de
onafhankelijke programmering door omroepinstellingen, en daarmee van
de reehten van (andere) omroepinstellingen en derzelver leden alsmede van
de ontvangers van de uitzendingen, welke alle zijn aan te merken als
"anderen" in de zin van artikel lO, tweede lid, van het EVRM. Ook de
reehten van de andere media dienen in dit verband te worden genoemd.
De Afdeling is mitsdien van oordeel dat, voor zover de in geding zijnde
wettelijke bepalingen, doordatdaarin (neven)aetiviteiten van omroepinstellin-
gen aan bepaalde forrnaliteiten, voorwaarden, beperkingen of saneties zijn
onderworpen, een inbreuk vormen op de in artikel 10 van het EVRM
gewaarborgde vrijheid van meningsuiting, deze inbreuk op grond van het
tweede lid van dat artikel toelaatbaar moet worden geaeht. '

Anders dan in de Cable One-zaak uit 1990 wordt hier niet van de
'openbare orde' gesproken, alleen van de reehten van anderen. De reden
hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het versehil in casus. Hier gaat het
niet om een vanuit het buitenland operende omroepinstelling die toegang
tot de kabel wil verkrijgen, maar om een volledig nationale aangelegenheid.
De 'prevention of disorder' zoals opgevat in het Groppera-arrest is hier
zeker niet in het geding, maar wei de reehten van derden op een met deze
zaak vergelijkbare wijze.

HR en Kroon
De hiervoor aangehaalde zendmaehtigingszaken van de Hoge Raad laten
ook een abstraete toetsing zien, evenals enige koninklijke besluiten. De
Kroon (inzake zendmaehtiging, k.b. 25 oktober 1965, AB 1966, p. 10)

307



Hoofdstuk 6

geeft zonder nadere motivering aan dat noch het stelsel van zendtijdverde-
ling, noch de gegeven toepassing in strijd zijn met het EVRM. Volgens
het k.b. van 9 augustus 1972, no. 23 (AB 1973, 194), treedt art. 19
Omroepwet met betrekking tot de toewijzing van radio- en televisiezendtijd
niet buiten de grenzen van het eerste lid. In het k.b. van 26 augustus 1975
(AB 1977, 29) hanteert de Kroon de louter op de derde volzin eerste lid
gebaseerde redenering, waarin de ook in het k.b. van 1972 voorkomende
overweging over de belangenbescherrning in de Omroepwet wordt gevolgd
door de concIusie dat het in art. 13 Omroepwet neergelegde stelsel niet
onverbindend is. In de zaak over het ondertitelingsverbod in de Kabelrege-
ling (HR 11 december 1987, RvdW 1987,237) is de abstracte wijze van
toetsing aan het censuurverbod in art. 7, tweede lid, Gw, een indringende
variant: een mogelijk met de uitingsvrijheid strijdige toepassing van een
rege1 maakt de algemene norm reeds onverbindend.

B. Toewijzing en intrekking van zendtijd
In de casussen over de toewijzing van zendtijd worden aspecten van de
regeling van de zendtijdverdeling op zich -los van de concrete beslissing-
getoetst. De bestuursbeslissingen in het kader van de getoetste regels zijn
steeds discretionair. Zoals vermeld, bleef in een aantal 'vroege' zaken de
uitingsvrijheid als toetsingsgrond achterwege. In de beschikking van
VzArRvS 27 maart 1981 (tB/S XI nr. 37, p. 160; Zendtijd Radio Stad)
is de wettelijke grondslag van de aangevochten beslissing onduidelijk; twee
bepalingen zijn aan de orde. De Vz grondt de afwijzing van de minister
op art. 26, vijfde lid, Omroepwet: de aanwijzing van dagen, uren en
zendernetten voor uitzending is een weliswaar imperatieve maar verder
vrije bevoegdheid, in het kader waarvan door de minister beleid wordt
gevoerd. Tevens wordt opgevoerd art. 26, zesde lid, dat een discretionaire
bevoegdheid bevat: in bijzondere gevallen of voor bepaalde doeleinden 'kan'
de minster zendtijd toewijzen binnen of boven de reguliere zendtijd. In de
noot gaat De Meij uit van deze bepaling. Omdat vrije beschikkingen getoetst
worden is het in het belang van de rechtsbescherming mede het gevoerde
beleid aan toetsing te onderwerpen. Deze toetsing heeft een abstract
karakter. De Vz oordeelt het beleid 'op zichzelf aanvaardbaar en niet met
genoemd artikellid (= art. 26, vijfde lid, Omroepwet) in strijd'.In de
beschikking van de VzArRvS van 14 mei 1981 (tB/S XI nr. 42, p. 184)
is sprake van een bevoegdheid voor de minister om zendtijd toe te delen
(art. 18, tweede lid, Omroepwet; tekst v66r wijziging door w.o. 17241,
naar aanleiding van deze uitspraak). De toetsing (aan het gevoerde beleid)
is echter volledig, en zeker niet marginaal. De Meij stelt in de noot bij
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de eerste uitspraak de vraag of deze bevoegdheid niet voorafgaand toezicht
impliceert, omdat de inhoud van een uitzending altijd relevant zal zijn bij
de bevoegdheidsuitoefening.

Door de restrictieve uitleg van art. 10 EVRM in de tijd v66r het Groppera-
arrest kreeg de abstracte toetsing een terughoudend karakter. Een duidelijk
voorbeeld is hier de Afdelingsuitspraak van 15 augustus 1985 (AB 1986,
75) waarbij het beroep op de uitingsvrijheid afgewezen wordt en het
wettelijk kader buiten schot blijft. De uitspraak uit 1985 gaat over de
discretionaire bevoegdheid ex art. 19 Omroepwet: de mogelijkheid van
toewijzing van zendtijd aan andere instellingen dan die welke op grond van
de artikelen 13-18 voor zendtijd in aanmerking komen.

Dat de rechter de innerlijke waarde of billijkheid van de wet (in casu
het systeem van zendtijdtoebedeling) niet mag beoordelen, zoals art. 11
Wet AB voorschrijft, wordt verwoord in de beschikking van de VzArRvS
van 5 maart 1981 (WRvS/R.346/81; B-status Veronica) en in ArRvS-
uitspraak van 11juli 1985 (AB 1986, 74; A-status Veronica). Het gaat hier
over de toewijzings- en wijzigingsbevoegdheid van art. 26 Omroepwet,
welke in de formulering beleidsvrijheid ontbeert, maar die de minister wei
een grote beoordelingsvrijheid bij de toewijzing overeenkomstig de
bepalingen van de Omroepwet laat, vanwege de vaagheid van vele gestelde
eisen (art. 27 jo. 13). In deze uitspraken wordt een procedureel vereiste
voor uitoefening van de bevoegdheid in het licht van art. 10 EVRM
beoordeeld. In beide uitspraken wordt gesteld dat de derde volzin een
vergunningstelsel toelaat met het kennelijke doel op ordelijke wijze een
billijke verdeling van de beschikbare zendtijd aan te brengen. Dit belang
wordt door de rechters geacht aan het vergunningstelsel van de Omroepwet
ten grondslag te liggen, waaraan wordt toegevoegd dat deze wet uitgaat
van de gedachte zowel de belangen van de uitzender als van de ontvanger
bij een verantwoord en gevarieerd gebruik van de media zoveel mogelijk
te waarborgen. 'De vaststelling van een periode waarbinnen zendtijdaanvra-
gen kunnen worden ingediend, strekt naar het oordeel van de Afd. ter
bescherming van het belang waarvoor blijkens het Europees Verdrag het
vereiste van vergunning is toegelaten.' De ArRvS voegt daar nog aan toe
dat het stellen van tennijnen ook wordt bepaald door de wettelijke garantie
dat een toegekende status niet onverwacht verloren kan worden, wat in
het belang van een vrije meningsuiting in de ether is en niet in strijd komt
met art. 10 EVRM of art. 19 IVBP.
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lntrekking van zendiijd (een discretionaire bevoegdheid op grond van art.
46 Mw) als sanctie op overtreding van het verbod dienstbaar te zijn aan
het maken van winst door derden (art. 55, eerste lid, Mw) is aan de orde
in de uitspraak van de VzArRvS van 25 september 1990 (AB 1991, 373).
Het gaat om steun van Veronica aan R'Tf.-Veronique. De tegenstelling tot
de toetsingswijze in de voomoemde uitspraken als het gaat om de uitingsvrij-
heid, is het gevolg van het Groppera-arrest van het EHRM. De Vz verricht
een toetsing in abstracto van voormelde verbodsbepaling in het licht van
de door het Groppera-arrest benodigde koerswijziging. De bewoordingen
komen voor een groot deel overeen met de in verband met de toegang tot
de kabel behandelde, van latere datum zijnde, uitspraak van 12 augustus
1991. De overwegingen komen op het volgende neer. Hoewel een
vergunningstelsel toelaatbaar is, moet dit toetsing aan het tweede lid van
art. 10EVRM kunnen doorstaan. De Mediawet is gericht op de handhaving
van een pluriform en a-commercieel omroepbestel en op bescherming van
de verscheidenheid van meningsuiting door de omroep, ook ten behoeve
van de ontvangers van uitzendingen. Daarom gelden voor omroepver-
enigingen bestaansvoorwaarden en functioneringsvoorschriften. Of er in
casu een inbreuk is laat de Vz in het midden. Maar als dat zo is, dan is
deze inbreuk op grond van het tweede lid toelaatbaar 'nu zij bij de wet is
voorzien en, mede gelet op de blijkens de jurisprudentie van het Europese
Hof aan de nationale wetgever gelaten beoordelingsvrijheid ter zake,
noodzakelijk kan worden geacht in het belang van - o.m. - de bescherming
van rechten van derden.' Geheel duidelijk is de opstelling van de Vz hier
niet. In feite wordt de reikwijdte van de omroepvrijheid in casu niet
aangegeven, en tevens is de keuze van beperkingsgronden onduidelijk,
omdat kennelijk meerdere gronden toereikend zijn. Wordt hierbij ook
gedacht aan de grond 'prevention of disorder'? Als deze zoals in het
Groppera-arrest wordt opgevat als bescherming van de internationale
telecommunicatieorde, dan zou deze hier toepasselijk kunnen zijn gezien
het intemationale karakter van de casus: steunverlening aan een 'buitenland-
se omroepinstelling'.

C. Gebruik van zendtijd: reclameverbod'"
De toetsing aan art. 7 Gwen art. 10 EVRM heeft betrekking op het stelsel
van reclameregels in abstracto. In de ArRvS-uitspraak van 1juli 1985 (AB

152 Zie voor een grondige analyse: J.J. C. Kabel, Toepassing van de artikelen 52 en 55 Mediawet
door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State: overzicht periode 1988-1992,
Mediaforum 1992, p. 4-11.
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1986,91) vraagt appellante juist een concrete toetsing te verriehten, te weten
van de reclameboetebesluiten als gevolg van reclame in de '1-2-3 Show'
van de KRO voor onder meer Philips, KLM, en 'Melk de Witte Motor',
en in 'Studio Vrij' voor Lego. De ArRvS toetst eehter het reclameverbod
in de uitspraken van 1 juli 1985 ten aanzien van Teleae, Y~O, KRO en
TROS in abstracto aan art. 10 EVRM, en daarnaast de boetebesehikkingen
vooral aan ongeschreven reeht. De toetsing in abstracto behelst niet meer
dan de constatering, dat het reclameverbod als een voorwaarde bij een door
de derde volzin van het eerste lid toegelaten vergunningstelsel kan worden
gezien, en derhalve met art. 10 EVRM niet in strijd is. Overigens is het
nog maar de vraag of en in hoeverre handelsreclame bescherming verdient.

Bekend is dat art. 120 Gw in de weg staat aan toetsing van de formele
wet aan art. 7. In het tijdperk van de Omroepwet waren de reclameregels
verdeeld over de wet zelf en beleidsregels (Regeling reclame conform art.
11 Omroepwet). In de uitspraak van de ArRvS van 1 juli 1985 gaat het
volgens de ArRvS om reclame-uitingen waarop de wet ziet: de grondsJag
van het bestreden besluit ligt, anders dan appellante stelt, in art. 11
Omroepwet. Met verwijzing naar art. 120 Gw laat de Afdeling de grief
van appellante dat het verbod in strijd is met art. 7 Gw buiten beschouwing.
Op zich natuurlijkjuist. Eehter de handelwijze van de ArRvS is merkwaar-
dig, aangezien het de uitvoering is van art. 11 - via de boetebeschikking
(er is geen toestemming verleend) en de invulling die de minister in de
Reclameregeling (een beleidsregel) aan het begrip reclame geeft in verband
met de uitoefening van de diseretionaire toestemmingsbevoegdheid in art.
11 - die ter diseussie staat. Niet kan gezegd worden dat de gehele regeling
van het reclameverbod uit de formele wet voortvloeit en zieh deswege aan
toetsing onttrekt. De Afdeling gaat hier voorbij aan de toetsing van voor
de beperking van de uitingsvrijheid essentiele beleidsregels. Dit resulteert
in een afstandelijke benadering.

Uit het pre-Groppera tijdperk dateren nog de uitspraken van de ArRvS
van 2 oktober 1989 (AB 1990, 387) en 5 december 1989 (ABkort 1990,
26). In de eerste zaak gaat het om de RVU Educatieve Omroep die in een
uitzending in woord en beeld de aandaeht van de televisiekijker richtte op
de KLM, en in de tweede zaak om de NOS. 153 Voor de toetsing van het
reclameverbod wordt verwezen naar voornoemde uitspraak van 1juli 1985,
met de overweging dat er zieh geen ontwikkelingen hebben voorgedaan,

153 In bet Jeugdjournaal zou reclame zijn gemaakt voor 'Center Pares'; in bet programma
'Klokhuis' voor 'Coca Cola' en 'Wokkels', en in Studio Sport voor Amstel Bier (bij een
wielerronde) en Spa (bij een zeilwedstrijd).
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met name in de jurisprudentie van het EHRM, die nopen of aanleiding geven
tot een ander oordeel. De bepaIingen uit het Mediabesluit zijn niet in strijd
met het censuurverbod in art. 7, tweede lid, Gw. 'Niet valt in te zien dat
de art. 27 tim 31 Mediabesluit, die aangeven in welke gevallen reclame-
uitingen zijn toegestaan, een voorafgaand toezicht van overheidswege op
de inhoud van programma's met zich moeten brengen.'

Net als in de vorige rubrieken past de Afdeling haar jurisprudentie aan
aan de houding die het EHRM in de Groppera-zaak heeft ingenomen. Dit
blijkt om te beginnen uit de uitspraak van de ArRvS van 21 mei 1991
(ABkort 1991,653; het vervo1gop VzArRvS 21 juni 1990, KG 1990, 303).
In casu zou het rec1ameverbod in art. 52, tweede lid, Mw zijn overtreden
in een uitzending van het TROS-televisieprogramma 'Ron's Honeymoonquiz'
door bij het aanbieden van een auto aan de winnaars van de quiz op een
weinig verhullende wijze aan het automerk Citroen te refereren.!" De
overwegingen betreffende de toetsi ng in abstracto van de reclameverbodre-
gels aan art. 10 EVRM komen voor een groot deel woordelijk overeen met
de hiervoor onder het hoofd van de toelating tot de kabe1 aangehaaIde
Afdelingsuitspraak (ABkort 1991,974), behoudens natuurlijk op het punt
van de te toetsen regeling. Dit betekent dat uitgebreid de wetsgeschiedenis
van de Mediawet wordt geciteerd. 'Gelet op de aan de nationaIe wetgever
gelaten beoordelingsvrijheid ter zake, kon de wetgever naar het oordeel
van de Afdeling met recht van mening zijn dat de voorschriften gericht
op handhaving van het non-commerciele karakter van het omroepbestel,
noodzakelijk zijn ter bescherming van de onafhankelijke programmering
door omroepinstellingen, en daarmee van de rechten van (andere)
omroepinstellingen en derzelver leden aIsmede van de ontvangers van de
uitzendingen, welke aile zijn aan te merken als "anderen" in de zin van
artikell0, tweede lid, van de EVRM. Ook de rechten van de andere media
dienen in dit verband te worden genoemd.' Hierbij is de afwijkende
bescherming van handelsreclame van belang op de wijze zoals hierboven
is weergegeven. De Afdeling oordeelt dat de inbreuk door de regulering
van reclame-uitingen op de uitingsvrijheid in art. 10, toelaatbaar is op grond
van het tweede lid. Op gelijke wijze wordt aan art. 10, tweede lid, EVRM
getoetst in de Afdelingsuitspraak van 8 augustus 1991 (ABkort 1991. 924).
In deze zaak gaat het om de in 1988 door de TROS uitgezonden 'Way of
Life Magazine' programma's, waarin prijzen van puzzels getoond werden,
het publiek werd aangespoord de zogenaamde Sport- en Spellenset te kopen,

154 'We zouden speciaaJ voor deze gelegenheid toch nog even willen bedanken de guile gevers
van aI die prachtige automobielen; bet merk dat de puntjes op de e zet. Merci beaucoup'.
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en op een positieve manier aandacht werd besteed aan de Reis- en
Kredietbrief van de ANWB en de dienstverlening door kappers.P"

D. Antenneverbod
In de antenneverbodzaken wordt daarentegen in overwegende mate concreet
getoetst, hoewel de toetsing in uitspraken als de standaarduitspraak over
het antenneverbod inzake Leerdam (ArRvS 10 oktober 1978 (AA 1979;
m.nt. F .C.L.M. Crijns) een belangrijk abstract element kent. 156 Op grond
van deze uitspraak en de volgende, komt bij de concrete toetsing als
'algemene' maatstaf naar voren dat een antenneverbod in een concreet geval
niet van toepassing is als er sprake is van meer of betere ontvangstmogelijk-
heden dan via de kabel, en de antennes tevens aan bepaalde eisen voldoen
die in het beJang van de openbare orde of veiligheid in de wetgeving gesteJd
mogen worden op grond van art. 10, tweede lid, EVRM. Deze eisen kunnen
betrekking hebben op de constructie, de grootte, de hoogte, en de plaats
van de antenne, gelet op de bebouwings- en bevolkingsdichtheid ter plaatse,
en worden gesteld uit het oogpunt van veiligheid en welstand.

Uit de houding van de ArRvS volgt dat tot nu toe er in het algemeen
een veel grotere bescherming wordt geboden aan de omroepvrijheid van
ontvangers, dan van zenders. Terwijl de omroepclausule van art. 10 aan
een effectieve bescherrning van de meeste aspecten van de omroepvrijheid
in de weg stond, toetst de ArRvS al sinds jaar en dag een bepaald aspect,
de ontvangstvrijheid via individuele antennes, in concreto aan de eisen van
het tweede lid.

Wijze van toetsing na 'Groppera'
In het geval van de toelating tot de kabel, de intrekking van zendtijd en
overtredingen van het rec1ameverbod is de wijze van toetsing door de Arob-
rechter 'aangepast' aan de gesignaleerde ontwikkelingen in de jurisprudentie
van het EHRM. Deze toetsing kan gekarakteriseerd worden als abstract,
en laat de grondslagen van het Nederlandse omroepbestel onverlet. Om
deze reden is er sprake van enige terughoudendheid. Deze terughoudendheid
wordt versterkt door uitdrukkelijk te overwegen dat de nationale wetgever
een beoordelingsvrijheid is gelaten met betrekking tot de noodzakelijkheid
van een inbreuk door regels van omroeprecht in het belang van een van
de in het tweede lid genoemde gronden. Vermeulen oefent naar aanleiding
van de beschikking van de VzArRvS van 25 september 1990 (AB 1991,

155 Vgl. ook VzArRvS 15 augustus 1991 (ABkort 1991, 1215).
156 Zie § 3.2.3.1.
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373) op deze overweging kritiek uit. 157 Er is zijns inziens sprake van een
onjuiste toepassing van het leerstuk van de 'margin of appreciation'. Dat
het EHRM zieh terughoudend betoont omwille van de grote afstand van
dit hof tot de nationale context van de casus, betekent nog niet dat ook de
nationale reehters, die meer 'feeling' hebben met aIIerlei lokale omstandighe-
den, deze 'marginale toetsing' toekomt. Dit is zeker niet uit de jurisprudentie
van het EHRM af te leiden. De uiteenlopende positie zou dan ook een
uiteenlopende beoordeling van een regel in het lieht van het EVRM met
zieh kunnen brengen, wat Vermeulen niet problematiseh aeht. Wat zou
de Arob-reehter tot zijn opstelling hebben bewogen? Wellieht is de reden
dat het eenvoudiger is voor de reehter om te oordelen dat een bepaalde
regel redelijkerwijs door de beugel kan gezien de te respeeteren beoorde-
lingsvrijheid, dan om te beredeneren dat de uitgangspunten van het nationale
omroepbestel in overeenstemrning zijn met art. 10 EVRM. Dat vergt immers
een uitgebreide beschouwing over de uitingsvrijheid zonder dat de
jurisprudentie van het EHRM daarvoor momenteel veel aanknopingspunten
biedt. Waar de Arob-reehter wel uitgebreid op ingaat is de wetsgeschiedenis
van de Mediawet, om aan te geven hoe de nationale wetgever de beoorde-
lingsvrijheid heeft gebruikt. De kritiek van Vermeulen zou wellieht
gepareerd kunnen worden door te stellen dat het niet aileen de positie van
het EHRM is die de beoordelingsvrijheid met zich brengt, maar dat art.
10 EVRM zelf ruimte biedt voor een uiteenlopende invulling van de
beperkingsgronden, aangezien dit artikel geschreven is voor uiteenlopende
rechtsstelsels. In de meeste uitspraken wordt dan ook gesproken van een
zekere beoordelingsvrijheid voor de nationale wetgever, zonder de link
te leggen met de jurisprudentie van het EHRM (ABkort 1991, 653, 924,
974, anders AB 1991, 373). Het accent ligt op de vrijheid op grond van
de wettelijke bevoegdheidsomsehrijving, en niet op beoordelingsvrijheid
in verband met de positie van de reehter. Als gevolg van de door het EVRM
gelaten beoordelingsvrijheid moet de reehter de gemaakte keuzes voor zover
die niet willekeurig zijn, respecteren. Voor de door de Nederlandse wetgever
gemaakte keuzes, met name als het gaat om de pluriformiteit van aanbod
van uitzendingen, zijn aanknopingspunten te vinden in het Groppera-arrest.

157 B.P. Vermeulen, noot AB 1991,373, onder 5.
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3.3.5.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

De toetsing aan de uitingsvrijheid vormt maar een facet van de rechterlijke
toetsing inzake omroepgeschillen. Daarnaast wordt de bestuurlijke besluit-
vorming in een concreet gevaI doorgaans aan de toepasselijke bepalingen
van de omroepwetgeving getoetst, waarbij de vraag een rol kan spelen of
het bestuur 'in redelijkheid' tot een bepaald oordeel kon komen. Het gaat
dan ook in de regel om de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.
Bij de toegang tot de kabel betreft het een verbod zonder vergunning of
machtiging uitzendingen via de kabel te verzorgen. De bevoegdheid tot
het verlenen van zendtijd levert niet altijd beleidsvrijheid op, maar in de
uitleg van vage normen schuilt overigens wei veel beoordelingsvrijheid.
Het opleggen van boetes wegens overtreding van reclameregels is een
discretionaire bevoegdheid, waarbij beleidsvrijheid bestaat.

In aIle zaken betreffende een opgelegde sanctie (wegens overtreding
van het reclameverbod voor omroeporganisaties die zendtijd hebben
verkregen, of in geval van intrekking van zendtijd aIs sanctie) ligt het
zwaartepunt van de toetsing bij de beoordeling van de concrete besluiten.
Hierbij speeIt de uitingsvrijheid geen ro!. Het gaat om de vraag of de
wettelijke bepalingen juist zijn toegepast, en tevens om de vraag of de
hoogte van de sanctie niet buiten verhouding is geIet op de gepleegde
overtreding (soms in het licht van art. 6 EVRM: AB 1990, 387, ABkort
1990,26, ABkort 1991,924). Hierbij wordt het bestuur de nodige ruimte
gelaten. In het aIgemeen wordt door de rechter bekeken of de handelwijze
van het bestuur 'redeIijk' is te noemen.

In het geheel van de rechterlijke overwegingen in mediazaken blijft oak
na het Groppera-arrest de betekenis van de grondrechtentoetsing dus vrij
beperkt. Het volgende beeld komt naar voren. De toetsing aan de uitings-
vrijheid blijkt aIleen betrekking te hebben op de toetsing van aIgemene
regels, waarbij de nationaIe wetgever beoordelingsvrijheid wordt gelaten
am het omroepbestel vorm te geven, en is in zoverre terughoudend.
Daarnaast staat een toetsing van de toegepaste discretionaire bevoegdheid
aan beginselen van behoorlijk bestuur, met name het redelijkheidsbeginsel,
welke in bepaaIde gevallen wel tot voor de burger gunstige resultaten heeft
geleid (gehele of gedeeltelijke vernietiging op de c-grond, hoewel de
regeling in casu op zich beschouwd in overeenstemming wordt geacht met
het grondrecht op uitingsvrijheid: AB 1986, 91; ABkort 1990, 26). De
rechter zoekt niet uit of de uitingsvrijheid in concreto geschonden is. Alle
concrete besluiten zijn kennelijk in overeenstemming met dit grondrecht
omdat volgens de rechter de achterliggende regeI dit ook is, maar kunnen
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overigens onzorgvuldig, onvoldoende gemotiveerd of onredelijk zijn. Het
onderseheid tussen de toetsing van de regel en van de besehikking wat het
toetsingskader betreft, blijkt duidelijk uit de reclameverbodzaken. In de
tijd voor het Groppera-arrest werden het verbod van willekeur, het verbod
van diseriminatie, en het verbod van misbruik van bevoegdheid door de
Arob-rechter explieiet op de hantering van een omroepvergunningstelsel
betrokken via de art. 14, 17 en 18 EVRM, waarbij het gaat om voorwaarden
waar het 'stelsel van bepalingen' Creclameverbod) in casu aan voldoet CAB
1990, 387; ABkort 1990, 26).

Hoewel het denkbaar zou zijn de concrete beslissing, bijvoorbeeld tot
oplegging van een sanctie, aan de uitingsvrijheid, en dan met name art.
10 EVRM, te toetsen, is het de vraag of mer veel mee zou worden
gewonnen. De redenering zou dan kunnen zijn -gelet op de bewoordingen
van art. 10, tweede lid- of een bepaald besluit gelet op de omstandigheden
van het geval in een democratische samenleving noodzakelijk is. Een
evenredigheidstoetsing ten aanzien van de hoogte van een opgelegde
administratieve boete, kan ook gezien worden als deel van de noodzakelijk-
heidstoets in het kader van art. 10 EVRM. De mogelijkheden van een
grondreeht moeten eehter niet oversehat worden. De reehter zou met
gebruikmaking van de grondreehtelijke terminologie niet veel anders kunnen
doen dan wat hij nu ook doet, namelijk het bestuurlijke oordeel respecteren,
voor zover dat niet willekeurig of onredeJijk is te noemen; het gaat immers
om diseretionaire bevoegdheden. De door de reehter te beantwoorden vraag
zal dan al gauw inhouden of van de concrete beslissing kan worden gezegd
dat deze 'in redelijkheid' noodzakelijk kan worden geaeht ter beperking
van de uitingsvrijheid.

3.3.5.3 Toetsing in kort geding

Uit de Voorzittersbeschikkingen blijkt in het algemeen niet een uit de funetie
van het kort geding voortvloeiende terughoudendheid in de wijze van
toetsing. De terughoudende toetsing ligt in de lijn van de door de Afdeling
zelf gevolgde weg. Dit geldt ook voor de Voorzittersbeschikkingen die de
zendtijd betreffen CtB/S XI nr. 37, p. 160; tB/S XI nr. 42, p. 184;
WRvS/R.346/81). In deze zaken wordt niet aan de uitingsvrijheid zelf
getoetst, maar dit kan samenhangen met het al reeds geeonstateerde
ontbreken van een toegespitste grondwettelijke toetsingsnorm in 1981. In
de eerste zaak wijken de aan art. 10 EVRM gewijde overwegingen niet
af van wat de reehter in hoofdzaak zou zeggen. De hantering van de
redelijkheidstoets door de VzArRvS in de besehikking van 27 maart 1981
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(tB/S XI nr. 37) moet wellicht in verband met de vrije beschikking worden
gezien, maar getuigt in deze uitspraak niet bepaald van een marginale
toetsing. De VzArRvS sluit in zijn beschikking van 25 oktober 1989 (AB
1991, 359, over de toelating van Cable One tot de kabe1) zonder eigen
motivering aan bij hetgeen door de Afdeling in een eerdere uitspraak over
onder meer art. 10 EVRM is overwogen. De gevo1gde lijn van de Arob-
rechter ten aanzien van de betekenis van art. 10 voor een vergunningstelsel
voor de omroep was -hoewel controversieel- duidelijk.

In tegenstelling tot andere aangetroffen zaken betreffende de omroep van
de VzArRvS, wordt in de beschikking van de Vz van 21 juni 1990 (KG
1990, 303; reclameboete voor TROS) een principiele, op de specifieke
positie van een kort-gedingrechter gebaseerde, benadering gevolgd, welke
in casu tot afzien van toetsing leidt. De redenering is allereerst dat gelet
op de geringe financiele gevolgen het voor toepassing van art. 107 WRvS
evident moet zijn dat het bestreden bes1uit onrechtmatig is. Vervolgens dat
de toetsing van toepasselijke wettelijke voorschriften aan art. 10, tweede
lid, EVRM een principiele vraag is, waarna wordt gesteld dat de voorlopige-
voorzieningprocedure zich in beginsel niet 1eent voor beantwoording van
een dergelijke vraag, tenzij het toepasselijke recht eenduidig en onmisken-
baar in een bepaalde richting wijst. En de Vz. oordeelt dat in dit geval
hiervan geen sprake is. De marge die het tweede lid aan de nation ale
overheid laat is niet eenvoudig vast te stellen. De opgelegde boete wordt
voorts vooraIsnog niet onredelijk geacht, waarbij expliciet gesteld wordt
dat een definitief oordeel niet binnen dit soort procedure past.

Hoewel de Vz in de uitspraakvan 25 september 1990 (AB 1991, 373, over
intrekking van zendtijd van Veronica) de op het Groppera-arrestgebaseerde
redenering van de Afdeling volgt, is er hier terughoudendheid op een ander
punt, namelijk betreffende de vraag welke feiten en omstandigheden van
belang zijn voor de hoogte van de sanctie. Deze overschrijdt in casu de
grenzen van de procedure en dient in de bodemprocedure te worden beant-
woord. Anders dan in de hiervoor genoemde uitspraak is er op het moment
van deze uitspraak meer duidelijkheid over de toetsing van bepalingen uit
de Mediawet aan art. 10, tweede lid, EVRM. Dit blijkt uit de Afdelingsuit-
spraak van 5 september 1990 (AB 1991,360) waarbij Cable One niet tot
de kabel werd toegelaten.
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3.3.6 Conclusies

Interpretatie
Uit de analyse van uitspraken met het oog op de reikwijdte van de uitings-
vrijheid in omroepzaken (§ 3.3.4) blijkt dat de interpretatie door de Arob-
reehter betrekking heeft op de volgende aspeeten van de uitingsvrijheid.

De betekenis van art. 7 Gw (oud) voor de omroepvrijheid

Uitingen via radio en televisie ondervonden geen beseherming van het oude
art.7 Gw (AB 1983, 477).

De betekenis van het eensuurverbod in art. 7, tweede lid, Gw

De waarborg van het verbod van voorafgaand toezicht in art. 7, tweede
lid, Gw wordt door de Arob-rechter restrietief opgevat, in navolging van
de bedoeling van de grondwetgever (AB 1990, 387; ABkort 1990, 26;
ABkort 1991,924; tB/S XI nr. 37).

De derde volzin van het eerste lid betreffende het vergunningstelsel
voor de omroep in verhouding tot de rest van het eerste lid, en in
verhouding tot de beperkingsgronden van het tweede lid

Bij art. 10 EVRM lag tot medio 1990 de nadruk op een los van de
beperkingsgronden van het tweede lid staande interpretatie van de derde
volzin van het eerste lid, welke in geval van de omroep een vergunningstel-
sel toelaatbaar aeht (AB 1979,198; AB 1983,13; AB 1987, 279; AB 1983,
477; WRvS/R.346/81; AB 1986, 74; AB 1986, 91; AB 1990, 387; AB
1991, 359). Alleen in het geval van het antenneverbod hadden de
beperkingsgronden van het tweede lid betekenis. In navolging van de
opstelling van het EHRM in de Groppera- en Autronic-arresten (NJ 1991,
739, 740) is de betekenis van het tweede lid voor het omroepreeht door
de ArRvS nader uitgewerkt, waarbij de uitgangspunten van de Mediawet
(met name pluriformiteit en non-cornmercialiteit) in overeenstemrning met
het EVRM worden geaeht. De besehermingsmogelijkheden via art. 10
EVRM zijn op zich vergroot door de toepasselijkheid van het tweede lid
(AB 1991, 360; ABkort 1991,653,974; AB 1991, 373).
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De bescherming van handelsreclame door art. 10 EVRM

Anders dan art. 7 Gw is bescherming van handelsreclame op grond van
art. 10 EVRM niet categorisch uitgesloten, maar volgens de Arob-rechter
staat deze uitingsvorm, uitvloeisel van het 'cornrnerciele denken', niet op
een lijn met andere, zoals godsdienstige, sociaal-culturele en politieke
uitingen (ABkort 1991, 653, 924). Minder expliciet komt de positie van
handelsreclame aan de orde in oudere uitspraken (AB 1990,387; ABkort
1990, 26; AB 1986, 91).

De betekenis van art. 19 IVBP in verhouding tot art. 10 EVRM

Art. 19 IVBP heeft noch in de opvatting van de ArRvS noch in die van
de HR zelfstandige betekenis, en wordt in het voetspoor van art. 10 EVRM
afgedaan (AB 1986,91; AB 1990, 387; ABkort 1990, 26, 279).

De betekenis van de ontvangstvrijheid voor omroepgeschillen

Van de vele facetten van de vrijheid van ontvangst in het omroeprecht komt
met name de ontvangst via (schotel)-antennes aan de orde in de Arob-
jurisprudentie (zie § 3.2).

De betekenis van het beginsel van vrij verkeer van diensten (EEG) voor
de uitingsvrijheid

De mogelijke invloed van het EEG-recht op de betekenis van de vrijheid
van meningsuiting wordt erkend in tal van zaken, zoals die betreffende de
toelating van Cable One tot de kabel (AB 1991, 359, 360) en de intrekking
van zendtijd van Veronica (AB 1991, 373). In dezen geeft het HvJEG de
beslissende interpretatie van het beginsel van vrij verkeer van diensten (art.
59 EEG), bijvoorbeeld via een prejudiciele procedure. AIleen in omroepge-
schill en waar het gaat om 'grensoverschrijdende' activiteiten in de
dienstverlening, is voornoemd beginsel voor de ArRvS een toetsingsnorm.
De uitspraak van het Hof uit 1988 inzake de Kabelregeling (NJ 1988, 982)
heeft wellicht in zoverre gevolg gehad voor de opstelling van de ArRvS,
dat ten aanzien van het met de Kabelregeling vergelijkbare art. 66 Mw een
prejudiciele beslissing aan het HvJEG werd gevraagd (AB 1991, 370), welke
tot het oordeel van het Hof leidde dat ook deze bepaling in de redactie van
v66r 1992 in strijd is met het primaire EEG-recht (AA 1992, p. 41-52).
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De gevallen die betrekking hebben op de toegang tot de kabel worden door
de ArRvS getoetst aan art. 10 EVRM, terwijl bij de HR ook art. 7, tweede
lid, Gw in een enkel geval een rol speelde, in verband met het ondertite-
lingsverbod in de voormalige Kabelregeling. Art. 10 EVRM is ook de
voomaamste grondrechtelijke toetsingsnorm in de zendtijd-uitspraken, zowel
van de ArRvS als vroeger van de Kroon. De rec1ameverbodcasussen kennen
zowel toetsing aan art. 10 als aan het censuurverbod in art. 7, tweede lid,
Gw. De antenneverbodnormen worden beoordeeld in het licht van de
ontvangstvrijheid in art. 10 EVRM. De conc1usie moet zijn dat omroepre-
gels, zo de uitingsvrijheid in geding wordt gebracht, aan art. 10 EVRM
getoetst worden, behalve daar waar een regel censuur impliceert of kan
impliceren. De perikelen rond commerciele omroep en handelsreclame
bieden de meeste conflictstof, zowel als het gaat om de toegang van
programma's tot de kabel, als om het gebruik van zendtijd voor landelijke
omroep.

De ArRvS blijkt zeker niet het voortouw te nemen bij de bescherrning
van de omroepvrijheid. De Afdeling hanteerde immers de minst bescherrning
biedende interpretatie van de omroepclausule in art. 10 EVRM, zonder
dat het EHRM zich hierover expliciet had uitgelaten. Zij voelde zich niet
geroepen zelf aanzetten te geven voor een meer dynamische interpretatie,
hoewel de handhaving van EVRM-rechten in de eerste plaats een zaak van
nationale organen is. Dit in tegenstelling tot de HR die in het verleden wei
de waarborgen van het tweede lid, weliswaar ook met voor de in geding
zijnde omroepregels gunstig resultaat, in strafzaken heeft toegepast met
betrekking tot het zendmachtigingsstelsel (NJ 1979, 324; 1981, 444; 1983,
616). Daarbij werd ingegaan op de aan de wetgeving ten grondslag liggende
belangenbescherrning en het openbare-ordevereiste van het tweede lid. Het
verschil in uitgangspunt met de ArRVS dient echter gerelativeerd te worden,
doordat het resultaat in beide gevallen hetzelfde is: de in geding zijnde
omroepwetgeving is conform art. 10 EVRM. De eisen van het tweede lid
worden ook door het Hof' s-Gravenhage in de door de Bond van Adverteer-
ders aangespannen kort-gedingzaak van toepassing geacht. In de zaak van
de Kabelregeling onderstreepte de HR de betekenis van het censuurverbod
(RvdW 1987,237), terwijl de reclameverbodzaken waarin de ArRvS aan
art. 7, tweede lid, Gw toetste, geen nieuw licht op dit artikellid werpen.

Toetsing
Art. 10 EVRM biedt een kader voor een concrete belangenafweging door
de rechter: het in het eerste lid neergelegde vrijheidsrecht tegenover de
beperkingsgronden van het tweede lid. Een toetsing van regels op zich leidt

320



Uitingsvrijheid

gelet op de vaagheid van veel normen al gauw tot een terughoudende
beoordeling, wat niet in overeenstemming is met doel en strekking van het
EVRM. Zolang het tweede lid voor de rechter niet in het vizier kwam,
was een abstract globaal oordeel over een regeling met het oog op de derde
volzin van het eerste lid mogelijk. Er was v66r het Groppera-arrest sprake
van een terughoudende toetsing aan de uitingsvrijheid als het gaat om het
omroepstelsel op zich (bv. AB 1986, 91). De vrijheid van wetgever en
bestuur was ondanks dat de beperkingsgronden niet gehanteerd werden,
natuurlijk niet onbeperkt. In het EVRM werden aanknopingspunten
gevonden voorbegrenzing (art. 14, 17,18 EVRM: AB 1990,387, ABkort
1990,26). In twee uitspraken blijft het wettelijk kader zeer duidelijk buiten
schot (AB 1986, 75; ABkort 1990, 847). Binnen het stelsel worden wei
aspecten van de omroep aan toetsing onderworpen. HetNederlandse stelsel
van publieke omroep zelf werd niet strijdig geacht met art. 10 EVRM.

Omdat de derde volzin van het eerste lid in het algemeen over een
vergunningstelsel spreekt, ligt het wellicht in de rede voor de rechter om
ook in abstracto te toetsen of een bepaald vergunningstelsel in het algemeen
in overeenstemrning is meteen der beperkingsgronden. Op deze wijze blijkt
de ArRvS na het Groppera-arrest de toetsing te verrichten (AB 1991, 360,
373; ABkort 1991,653,924,974). Hetstelsel moet toetsing aan het tweede
lid kunnen doorstaan. Uitdrukkelijk wordt door de Arob-rechter gesteld
dat ter zake aan de nationale wetgever beoordelingsvrijheid toekomt.
Hiermee moet in de rechterlijke toetsing dus rekening worden gehouden.
Art. 10 EVRM laat volgens deze rechter ruimte voor een omroepver-
gunningstelsel op basis van de uitgangspunten van pluriformiteit en a-
commercialiteit. Hierbij vindt de Arob-rechter aansluiting bij de houding
van het EHRM in de Groppera- en Autronic-arresten, door de bescherming
van een pluriform aanbod te brengen onder de beperkingsgrond 'rechten
van anderen' (in geval van de toegang van buitenlandse omroepinstellingen
tot de kabel, de regulering van nevenactiviteiten van omroepinstellingen
zoals lokale omroep door een landelijke omroepinstelling, het verbod
dienstbaar te zijn aan het maken van winst door derden, en het reclamever-
bod). In het geval van toelating tot de kabel van een 'buitenlandse
omroepinstelling' (AB 1991, 360) werd mede de beperkingsgrond
'bescherrning van de openbare orde' (dus nog in de 'oude' vertaling van
'prevention of disorder') uit art. 10 EVRM gehanteerd.

Het resultaat van de toetsing aan art. 10, tweede lid, EVRM is positief
gebleken voor enige functioneringsvoorschriften in de Mediawet: het
verzorgen van programma's via de kabel door landelijke omroepinstellingen
(art. 74, eerste lid, Mw), het 'dienstbaarheidsverbod' (art. 55, eerste lid,
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Mw), en het reclameverbod (art. 52 Mw). Door de beugel kon ook het
vergunningstelsel dat de toelating tot de kabel betreft (art. 66 Mw. Dit is
echter inmiddels onder invloed van het EEG-recht van de meeste belemme-
ringen voor buitenlandse omroepinstellingen ontdaan.

Omdat de toetsing zich op de omroepwetgeving in abstracto richt, is
art. 10 EVRM niet een erg scherp toetsingsinstrument, gezien het
discretionaire karakter van de bevoegdheden op grond van de omroepwetge-
ving. De wijze van uitvoering van bevoegdheden zoals het opleggen van
reclameboetes onttrekt zich op deze wijze voor een groot deel aan de
waarborg van art. 10 EVRM. De toetsing in abstracto aan de uitingsvrijheid
is echter slechts een facet van de toetsing door de Arob-rechter. De toetsing
op het punt van de 'redelijkheid' van een concrete beslissing versterkt het
beeld van een terughoudende rechter. De rechtsbescherming inzake
omroepgeschillen wordt echter niet noodzakelijkerwijs gediend door ook
het concrete geval in het licht van de uitingsvrijheid te beschouwen, gezien
de door de rechter te respecteren bestuurlijke beoordelingsvrijheid. Een
dergelijke concrete toetsing komt dan al gauw neer op de vraag of het
bestuur 'in redelijkheid' een met het grondrecht verenigbare beslissing heeft
genomen.

Uiteraard is het vanwege het toetsingsverbod in art. 120 Gw niet
mogelijk door de wetgever gemaakte rechtspolitieke keuzes die op de
formele wet berusten te toetsen aan art. 7 Gw. Dit betekent dan ook dat
er in de jurisprudentie niet goed normen op grond van dit artikel tot
ontwikkeling kunnen komen, waaraan de uitwerking die de wetgever geeft
aan de regelingsopdracht ex art. 7 kan worden getoetst. AIleen het gebruik
van gedelegeerde vrije bevoegdheden tot regeling en bestuur is toetsbaar
aan de Grondwet. Het censuurverbod in art. 7 biedt wei een in beginsel
harde waarborg, maar kan niet ter toetsing van formele wetsbepalingen
dienen. Een verklaring voor de terughoudende opstelling van de rechter
is wellicht ook gelegen in het feit dat mediazaken politiek een 'hot item'
vormen, waarbij de grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter
in zicht komen.

De wijze van bescherming door de VzArRvS in de aangetroffen zaken
wijkt gelet op de bewoordingen van de grondrechtelijke overwegingen niet
af van die door de rechter in de hoofdzaak. Dezelfde factoren als bij de
ArRvS zullen ook in de voorlopige-voorzieningsprocedure de toetsingswijze
beheersen. Dat er toch sprake is van een specifieke rechterlijke positie
vanwege de spoedeisende belangenafweging, komt in een uitspraak
uitdrukkelijk naar voren (KG 1990, 303).

322



Uitingsvrijheid

De reikwijdte en de beperkingsmogelijkheden van de omroepvrijheid zijn
nog lang niet duidelijk aanwijsbaar. In deze zin kan gesproken worden van
een jurisprudentie in wording, en van een samenspel tussen rechters en
wetgevers op nationaal en Europees niveau, waarbij de Afdeling rechtspraak
zich aansluit bij de houding van het EHRM. De toegenomen betekenis van
art. 10 EVRM voor het omroeprecht betekent niet dat het omroepbestel
op zich daardoor verandering hoeft te ondergaan. De Arob-rechter stelt
de uitgangspunten van het bestel niet ter discussie.
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3.4 Geluidhinderverbod

Het uiten van een mening kan gepaard gaan met geluidhinder, zeker als
het openbaren van gedachten of gevoelens via geluidswagens plaatsvindt
of de vorm van een manifestatie aanneemt. Hiervoor is sinds 1983 art. 7,
derde lid, Gw van belang. Een gering aantal uitspraken vormt het onderwerp
van deze paragraaf, waarbij na een schets van de regelgeving (§ 3.4.1)
achtereenvolgens de analyse van de reikwijdte van de uitingsvrijheid (§
3.4.2) en van de wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid (§ 3.4.3) aan
bod komt, gevolgd door conclusies (§ 3.4.4).

3.4.1 Regelgeving

Het stellen van regels tegen geluidhinder kan binnen de autonome
regelingsbevoegdheid van de gemeente vallen.J" Deze regels kunnen
worden aangetroffen in de APV of in een aparte verordening op de
geluidhinder. De verschillende aangetroffen bepalingen bevatten alle een
verbod behoudens vergunning of ontheffing, en zijn te verdelen in drie
types. Het eerste type verbiedt globaal genomen muziekuitvoeringen,
vertoningen of toespraken aan of op de openbare weg, al dan niet met
uitdrukkelijke vermelding van geluidversterkers (tB/S III nr. 26; AB 1992,
27/Gst. 6931, 6; Amsterdam, Arnhem). Het tweede is een verbod om bij
het venten, verspreiden van gedrukte stukken of collecteren gebruik te
maken van geluidsversterkers, dan wei luid te roepen (AB 1983, 514;
Venray). Het derde type bevat een verbod op het in de open lucht in
werking hebben van een geluidsapparaat op een wijze die geluidhinder
veroorzaakt voor de omgeving (AB 1986, 422; AB 1988,58; Oegstgeest
I en II, Zwolle). De gemeenschappelijke noemer is het voorkomen en
bestrijden van geluidhinder. De eerste twee zijn meer specifiek gericht op
grondrechtelijk beschermde uitingen. De derde is in de eerste plaats gericht
op apparaten of installaties om geluid te versterken. Indirect kan een
dergelijke norm een beperking van een uiting betekenen.

3.4.2 Interpretatie

In het kader van het geluidhinderverbod komen aan de orde art. 19 IVBP,
art. 10 EVRM en art. 7, derde lid, Gw. Daar waar geluidhinder samenhangt

158 Op de verhouding tot de Wet geluidhinder en de overige geluidhinderwetgeving wordt bier
niet ingegaan; zie W. Brussaard e.a. (red.), Milieurecht, Zwolle 1991, p. 259-284.
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met het maken van reclame, zoals in de uitspraak van de ArRvS van 26
augustus 1977 (tB/S ill, or. 26; Geluidreclame winkelcentrum Amsterdam),
wordt niet expliciet aandacht aan de uitingsvrijheid besteed. Hoewel de
mondelinge uiting buiten het oude art. 7 Gw viel, was het mogelijk geweest
art. 10 EVRM op te voeren, daar dit artikel geen categorische uitsluiting
van mondelinge uitingen en handelsreclame bevat. 159

Geluidwagens en de Grondwet
In een aantal Arob-uitspraken gaat het om een specifieke vorm van
geluidhinder, te weten het gebruiken van geluidswagens om een gesproken
boodschap electronisch te versterken. Onder de Grondwet van 1972 kon
het op deze wijze uiting geven aan gedachten en gevoelens niet beschermd
worden. Het begrip 'drukpers' wordt door de Afdeling restricief geinterpre-
teerd in de uitspraak van 17 mei 1983 (AB 1983, 514; Geluidhinder
Veoray), waarin het gaat om het gebruik van een geluidswagen bij het
aanbieden van verkiezingspamfletten. Na te hebben gememoreerd dat een
van het kerorecht op openbaring van gedachten of gevoelens te onderschei-
den verspreidingsrecht niet zo ver beperkt mag worden 'dat het gebruik
van een bepaald middel van bekendmaking, dat naast andere middelen
zelfstandige betekenis heeft en met het oog op die bekendmaking in een
bepaalde behoefte kan voorzien, in het algemeen wordt verboden of van
een voorafgaand verlofvan de overheid afhankelijk wordt gesteld', wordt
overwogen dat bij de vraag of sprake is van een zelfstandig middel van
verspreiding moet worden uitgegaan van leesbare uitingen van gedachten
en gevoelens. 'Weliswaar kan de verspreiding van uitingen als bedoeld
vergezeld gaan van mondelinge uitlatingen of toelichting, doch dit brengt
niet met zich dat deze mondelinge uitlatingen, al dan niet versterkt, op
zichzelf de bescherming van art. 7 Gr.w. (oud) genieten.' Uit dezelfde
uitspraak blijkt evenwel dat de bedoelde uiting weI binnen het toepassingsge-
bied van art. 10 EVRM valt, waarbij de rechter zich op het tweede lid richt.

Na de inwerkingtreding van de nieuwe tekst van art. 7 Gw in 1983 werd
het voor de rechter mogelijk een geluidhinder veroorzakende uiting onder
deze bepaling te brengen. In de beschikking van de Vz van 6 september
1985 (AB 1986,422) betreffende de zaak van de Oegstgeestse geluidswagens
wordt nog in het algemeen van art. 7 gesproken, echter kennelijk met de
vooronderstelling dat deze bepaling toepasselijk is. Interessant is dat de
Vz het doel waarvoor de geluidswagens worden ingezet van belang acht.
Dit betreft het inzamelen van petitiekaarten voor het volkspetionnement

159 VgJ. M.e. Burkens, aant. bij (BIS ill nr. 26.
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tegen de plaatsing van kruisraketten. 'Naar het Ons voorkomt, staat het
reeds bij voorbaat uitsluiten van zodanig gebruik, dat in dit geval ten
nauwste samenhangt met het uiten van gedachten en gevoelens over een
aangelegenheid van politieke aard, op gespannen voet met art. 7 Gw'. Uit
deze overweging zou kunnen worden afgeleid dat de Vz 'politieke' uitingen
('public speech') een bijzondere bescherming wil verlenen."? Ben
argument voor het op deze manier lezen van de overweging is te vinden
in de uitspraak in de bodemprocedure, waar de Afdeling opmerkt dat niet
alleen aan politieke partijen het grondrecht van vrijheid van meningsuiting
is toegekend. Hiermee wordt de suggestie die uit de Voorzittersbeschikking
zou kunnen spreken echter ontkracht, en blijft zij een incident. Ook in de
voornoemde uitspraak uit 1983 speelt het feit dat het om verkiezingspropa-
ganda door een politieke partij gaat geen bijzondere rol.

An. 7, derde lid, Gw
In de Oegstgeest-uitspraak van 19 januari 1987 (AB 1988,58) wordt door
de Afdeling uitdrukkelijk het derde lid van art. 7 Gw gehanteerd, en
daarnaast niet meer art. 10 EVRM. De interpretatie van het derde lid zorgt
in het algemeen voor een aantal problemen. Deze betreffen enerzijds de
vraag welke uitingen onder het derde lid vallen, en anderzijds de vraag
hoever de beperkingen mogen gaan, waarbij de uitleg van de zinsnede
'wegens de inhoud daarvan' cruciaal is.

Wat het eerste punt betreft is het op voorhand niet duidelijk welke
uitingen nu eigenlijk onder dit lid vallen. Het ziet op uitingen in algemene
zin, waarvan specifieke vormen in de eerste twee leden uitgezonderd zijn.
De regering sprak in het kader van de Grondwetsherziening als voorbeeld
over vertoningen zoals concerten, ballet en toneel. 161 Hiermee is echter
niet alles gezegd. Zoals De Meij terecht opmerkt zijn er daarnaast ook
uitingen aan het derde lid toe te rekenen die op zich ook onder een van
de eerste twee leden geschoven zouden kunnen worden. Hierbij moet worden
gedacht aan bepaalde uitingen die voor kennisneming afhankelijk zijn van
technische hulpmiddelen zoals video en compact disc. Tevens aan
databanken en andere via telecommunicatie kenbare uitingen die niet onder
het begrip 'radio en televisie' worden gerangschikt. In casu is van belang
de categorie die de individuele vormen van expressie omvat, waaronder

160 Vgl. voor het onderscheid 'public' en 'private' speech, J.A. Peters, Het primaat van de
vrijheid van meningsuiiing, diss. Leiden, 1981.

161 Kamerstuklcenn. 1975-1976, 13 872, p. 34-35 (Nng, la, p. 34-35).
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de vrijheid van het gesproken woord al dan niet versterkt via bijvoorbeeld
geluidswagens.I'?

Ret tweede problematische aspect betreft de beperkingsmoge1ijkheid.
In de Oegstgeest-zaak is aan de orde een preventieve beperking in de vorm
van de weigering van een ontheffing om met ge1uidswagens te rijden. Ret
derde lid sluit deze uit wat de inhoud van gedachten of gevoelens betreft,
maar niet voor de wijze, de plaats en het tijdstip waarop de uiting plaatsvindt
(de' vorm '). In het eerste lid over de drukpersuitingen gaat het om een door
de rechter ontwikkeld onderscheid tussen openbaren en verspreiden. Dit
onderscheid, en daarmee de verspreidingsjurisprudentie, lijkt op, maar valt
niet samen met, het onderscheid tussen vorm en inhoud in het derde lid.
Ret gaat daarbij om fasen die elkaar in de tijd opvolgen. Eerst wordt een
uiting geopenbaard, en vervolgens verspreid. Men kan in deze zin niet
spreken van het 'verspreiden' van een niet via de 'drukpers' vastgelegde
uiting -waarbij vorm en inhoud in de tijd samenvallen- tenzij de uiting,
bijvoorbeeld een concert of een toneelvoorstelling, wordt vastgelegd op
video of op een ge1uidsband. Deze kunnen weer weI in de klassieke zin
'verspreid' worden. Ret onderscheid tussen inhoud en vorm in het derde
lid is ook overigens moeilijk te maken; men denke aan het voorbeeld van
de toneelvoorstelling, waarbij de vorm (bv. het decor en de kostuums)
essentieel kan zijn voor de inhoud. Ook op het punt van de geluidssterkte
spee1t het onderscheid een rol, aangezien dit een essentieel onderdeel van
de uiting kan zijn.

Wat doet nu de Afdeling in de Oegstgeest-zaak? Overwogen wordt:
'Hoewel het derde lid van art. 7 geen belemmeringen bevat voor niet de
inhoud betreffende voorschriften - ook van lagere wetgevers - omtrent
bijvoorbeeld plaats, tijdstip en wijze van openbaarmaking en verspreiding
door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen, mag door
zodanige voorschriften het feitelijk functioneren van het recht om door deze
andere middelen gedachten of gevoelens te openbaren niet volledig
onmogelijk worden gemaakt' . Voor de uitleg van het derde lid is van belang
dat daaruit volgt dat het mogelijk moet blijven een uitingsmiddel te
gebruiken, het mag niet in de kern worden aangetast. Niet wordt echter
gezegd dat zoals in de verspreidingsjurisprudentie een beperkingsmogelijk-
heid in geen geval mag bestaan uit een verbod behoudens vergunning. Ook
wordt niet geexpliciteerd welke be1angen ter beperking mogen dienen, doch
hierin zal geen verschil met het eerste lid liggen.

162 De Meij 1989, p. 193-195.
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Evangeliegemeente 'De Deur'
Ret geluidhinderverbod wordt in de Arob-jurisprudentie ook nog op een
andere wijze met de uitingsvrijheid in verband gebraeht, dat wil zeggen
los van enige positivering van dit grondrecht. Ret gaat in de beschikking
van de Vz van 17 augustus 1990 (AB 1991,44; Gst. 6913, 3; Zwolle) om
het versterkt ten gehore brengen van muziek in het kader van een
geloofsverkondiging, waarbij de verzoekster -de Evangeliegemeente De
Deur- zich weliswaar beroept op de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid
van godsdienst en meningsuiting, maar de reehter alleen in het algemeen
over de uitoefening van een grondrecht spreekt. Deze ontheehte benadering
van grondrechten is toch op een aantal punten van interpretatie van belang.
Ten eerste valt op dat de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst hier
in samenhang worden bezien. Niet wordt gedifferentieerd op welke punten
het ene recht dan wei het andere van toepassing is. Tevens blijkt dat het
gebruik van geluidversterkende apparatuur in het kader van bijeenkomsten
niet onder de werking van de Worn valt. Dit aspect zal dus in het licht van
de godsdienst- en/of meningsuitingsvrijheid zelfbeoordeeld moeten worden.

Tot slot is over de beperkingsmogelijkheid uit deze zaak af te Ieiden
dat beperkingen de uitoefening van een grondrecht niet volledig onmogelijk
mogen maken, en dat de overheid bij de besluitvorming dienaangaande
een grote mate van zorgvuldigheid in aeht dient te nemen. Ret feit dat de
Vz hier niet uitgaat van de tekst van een van de aangehaalde grondwettelijke
grondrechten betekent dat hij ook niet hoeft in te gaan op de grondwetteIijke
beperkingssystematiek. De overweging echter dat de grondreehtsuitoefening
niet volledig onmogelijk mag worden, doet denken aan de verspreidingsjuris-
prudentie waar het gaat om het gebruik van enige betekenis dat voor een
zelfstandig verspreidingsmiddel moet resteren. Waarom gaat de Vz eigenlijk
niet in op art. 7, derde lid, Gw? Een gedeeJte van de grondrechtelijke
aspecten van deze casus, te weten het gebruik van geluidversterkende
apparatuur, wordt door de Vz namelijk van de werking van de Worn
uitgezonderd, en de niet-inhoudelijke kant van het openbaren van gedaehten
en gevoelens in de zin van het derde lid mag door auto nome gemeentelijke
regelgeving beperkt worden. De aan de orde zijnde APV-bepaling
betreffende geluidhinder is van hetzelfde type als de verbodsnorm in de
Oegstgeest-casus, waar wei aan art. 7, derde lid, Gw wordt getoetst. De
verklaring kan zijn gelegen in het feit dat voor zover hier van de vrijheid
van godsdienst sprake is, de geluidhindernorm niet is terug te voeren op
het tweede lid van art. 6 Gw, aangezien de wetgever deze beperking niet
uitdrukkeIijk heeft mogelijk gemaakt. Dit roept echter het vraagstuk van
de leer der algemene beperkingen op ten aanzien van art. 6. VoIgens Boon
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aanvaardt de Vz hier in feite deze, door de grondwetgever verworpen, leer
(hierop wordt in hoofdstuk 7.6.3 nader ingegaan). 163 De door de rechter
gekozen bewoordingen betekenen niet een duidelijke keuze in het debat
over het beperkingsvraagstuk, maar negeren anderzijds ook niet de
grondrechtelijke aspecten van de casus. Waarschijnlijk omdat de rechter
voor de godsdienstvrijheid deze aanpak kiest, gaat ook toepassing van het
derde lid van art. 7 Gw verloren.

Ben soortgelijke zaak, ook betreffende de Evangeliegemeente 'De Deur' ,
is aan de orde in de uitspraak van de ArRvS van 15 juli 1991 (AB 1991,
27; Gst. 6931, 6; Arnhem), alwaar toepassing van het derde lid van art.
7 wel aan de orde is. Ook hier gaat het om zowel de godsdienstvrijheid
als de vrijheid van meningsuiting. De toepasselijkheid van de uitingsvrijheid
wordt evenwel in het midden gelaten (,--eventueel--'). Vervolgens wordt
echter wel, wat de uitingsvrijheid betreft, ingegaan op art. 7, derde lid,
Gw, art. 10, tweede lid, EVRM, en art. 19, derde lid, IVBP. Wat de
godsdienstvrijheid betreft gaat het om art. 6, eerste en tweede lid, Gw,
art. 9, tweede lid, EVRM en art. 18, derde lid, IVBP. Net als bij de vorige
zaak wordt in paragraaf7.6.3 dieper ingegaan op de met de toetsing aan
de godsdienstvrijheid in deze zaak gepaard gaande voetangels en klemmen.
Het lijkt erop dat het aspect van de uitingsvrijheid in deze zaak secundair
is aan het godsdienstige aspect, maar het zou van belang kunnen zijn indien
art. 7, derde lid, meer beschermingsmogelijkheden zou bieden. Dit is in
casu niet het geval. De clausulering van het derde lid wordt op gangbare
wijze zo geinterpreteerd dat belemmeringen niet de inhoud mogen betreffen
en ook het feitelijk functioneren van het recht niet volledig onmogelijk
mogen maken. Ook hier wordt, net als in de Oegstgeest-zaak, niet
uitgesloten dat een vergunningstelsel op zich toelaatbaar kan zijn. Inzake
art. 10 EVRM en art. 19 IVBP worden de beperkingsgronden 'openbare
orde' en 'rechten van anderen' gebruikt, zonder nadere uitleg.

3.4.3 Toetsing

3.4.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

In dit onderdeel is de vraag in welke mate de rechter aan de uitingsvrijheid
toetst aan de orde (terughoudend of indringend), mede gelet op de reikwijdte
van de toetsing (abstract of concreet). AIle aangetroffen bestreden besluiten
waarbij verzoeken om vergunning of ontheffing werden afgewezen, zijn

163 P.I. Boon, noot bij deze uitspraak in AB 1991,44.
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als vrije beschikking aan te duiden. In deze zaken betekent dit dat steeds
het gevoerde beleid ter toetsing staat, echter niet altijd in het licht van de
uitingsvrijheid. In de uitspraak van de ArRvS van 26 augustus 1977 (tB/S
III nr. 26; Amsterdam) wordt het geluidhinderbe1eid nog niet aan de
uitingsvrijheid getoetst, waarschijnlijk in verband met het feit dat het om
handelsreclame gaat. WeI vindt een duidelijke belangenafweging met
betrekking tot de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid plaats.

Abstracte toetsing
In de Afdelingsuitspraken van 17 mei 1983 (AB 1983, 514; Venray) en
van 19januari 1987 (AB 1988, 58; Oegstgeest II) wordt door de appellant
een beroep op de uitingsvrijheid gedaan. In de laatste zaak gebeurt dat
subsidiair zonder nadere toelichting ('--voorts merken wij op--'). De ArRvS
toetst in deze zaken in abstracto aan de uitingsvrijheid. In de Venray-zaak
wordt art. 7 Gw 1972 niet toepasselijk geacht, en vervolgens summier aan
art. 10EVRM getoetst. Dat wil zeggen dat naar het oordeel van de Afdeling
de verbodsbepaling op zich is aan te merken als een beperking conform
het tweede lid van art. 10, zonder dat zij hierbij aan geeft waarom dat zo
is. De Afdeling stelt in de Oegstgeest-zaak een onderzoek in naar de vraag
of de geluidhinderbepaling op zich verenigbaar is met art. 7, derde lid,
Gw na deze bepaling zo te hebben uitgeIegd dat beperkingen van de
openbaringsvorm niet het feitelijk functioneren van het grondrecht volledig
onmogelijk mogen maken. Overwogen wordt dat het gebruik van geluidswa-
gens ten behoeve van het openbaren van gedachten of gevoelens op zichze1f
niet door het verbod wordt uitgesloten, aangezien het tweede lid een
ontheffingenste1sel bevat, en dat uit de bij het tweede lid gegeven toelichting
(ontheffing alleen in bijzondere gevallen) niet blijkt dat het de bedoeling
van de gemeentelijke wetgever is om met het verbod het gebruik van het
onderhavige middel van bekendmaking volledig onmogelijk te maken.
Geconcludeerd wordt dat 'het artikel op zichzelf niet in strijd is met art.
7Gw.

Beleidstoetsing aan art. 7, derde lid, Gw
In de Venray-uitspraak is de betekenis van de uitingsvrijheid niet groot.
Dit verleent de gehele rechterlijke benadering een terughoudend karakter
gezien de discretionaire beschikkingsbevoegdheid. De nadruk in deze
uitspraak ligt op de betekenis van het tegengaan van stoornis en overlast.
In de zaak Oegstgeest echter gaat de ArRvS verder dan aileen abstracte
toetsing aan art. 7 Gw. Hierin wordt vervolgens namelijk het door b. en
w. gevoerde beleid bij de toepassing van de bepaling in de geluidhinderver-

330



Uitingsvrijheid

ordening aan art. 7, derde lid, Gw getoetst. Deze wijze van toetsing is niet
op het concrete geval toegespitst, maar biedt toch meer waarborgen voor
een afdoende grondrechtenbescherming dan een louter abstracte toetsing
van de onderliggende regeling, in het geval van een op deze regeling
berustende discretionaire bevoegdheid. Ook de Vz in de Oegstgeest-zaak
(AB 1986, 422) past een dergelijke toetsing toe, echter zonder voorafgaande
beoordeling in abstracto. Hij toetst het beleid eerst aan het doel en de
strekking van het voorschrift in de verordening en oordeelt dat het
uitsluitend verlenen van ontheffing in geval van calamiteiten een te
vergaande beperking van de ontheffingsbevoegdheid is. Ook staat een
dergelijk beleid, waarbij bij voorbaat gebruik van geluidswagens in het
kader van de vrije meningsuiting (in casu een aangelegenheid van politieke
aard) is uitgesloten, op gespannen voet met art. 7 Gw. De Afdeling toetst
het beleid op dezeIfde wijze: enerzijds is er strijd met de uitdrukkelijke
bedoeling van de gemeentelijke wetgever, anderzijds komt het gevoerde
ontheffingenbeleid erop neer dat, ondanks gemaakte uitzonderingen voor
politieke partijen, het gebruik van geluidswagens als middel van openbaar-
making van gedachten of gevoelens anders dan bij een calamiteit onmogelijk
wordt gemaakt. Dit beleid en het daarop gegronde bestreden besluit zijn
strijdig met art. 7, derde lid, Gw.

Belangenafweging inzake 'Zwolle' en 'Arnhem'
De beschikking van de Vz inzake het Zwolse geluidhinderverbod (AB 1991,
44) is zoals betoogd interessant vanwege de uitzonderlijke wijze waarop
de uitingsvrijheid hier aan de orde komt. 164 Ook de formulering van de
toetsing in abstracto van het geluidhinderverbod ondervindt daarvan de
gevolgen: 'Wij stellen voorop dat het feit dat sprake is van de uitoefening
van een grondrecht niet met zich brengt dat voorschriften zoals in art. E23A
vervat hun betekenis verliezen. Die voorschriften hebben immers niet tot
noodzakelijk gevolg dat de activiteiten van verzoekster in de gem. Zwolle-
volledig onmogelijk worden gemaakt. ' Het ontheffingstelsel op zich maakt
dus de uitoefening van een grondrecht niet onmogelijk. En verder wordt
ook hier het grondrechtelijk gehalte van het be1eidgetoetst: 'Wij overwegen
echter tevens dat, nu het hier de uitoefening van een grondrecht betreft,
verweerders bij hun besluitvorming een grote mate van zorgvuldigheid in
acht dienden te nemen.' De Vz constateert vervolgens dat het bestreden
besluit in dit opzicht tekort schiet. Het gevoerde beleid is niet gemotiveerd,
het laat te veel vragen open.

164 Zie nader hoofdstuk 7.6.3.
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Naast de beleidstoetsing valt op dat de toetsing van de verbodsnorm
zelf minder waarborgen voor het grondrecht biedt dan de toetsing in het
kader van de verspreidingsjurisprudentie. Uit deze aanpak lijkt te volgen
dat een algeheel verbod behoudens ontheffing of vergunning verbindend
is, anders dan inzake een gemeentelijk plakverbod bij toetsing aan art. 7,
eerste lid, Gw. Deze verrninderde grondrechtenbescherming wordt echter
'gecompenseerd', doordat de beleidslijn bij de uitoefening van de vergun-
nings- of ontheffingsbevoegdheid mede beoordeeld wordt.

In de Afdelingsuitspraak van 15 juli 1991 (AB 1992,27; Gst. 6931,
6; Arnhem) is ontheffing van de verbodsnorm die onder andere het met
geluidversterking ten gehore brengen van muziek bestrijkt, geweigerd. De
grondrechtstoetsing geschiedt onder andere in abstracto aan art. 7, derde
lid, Gw. De rechter overweegt dat door voorschriften over plaats, tijdstip
en wijze van openbaarmaking, het feitelijk functioneren van het grondrecht
niet volledig onmogelijk mag worden gemaakt, 'doch gegeven het bestaan
van de mogelijkheid van ontheffing en de limitatieve opsomming van
weigeringsgronden in artikel43, derde lid, van de APS doet zulk een geval
zich hier niet voor. Op grond van de beschikbare gegevens kan niet worden
staande gehouden dat elders in de binnenstad van Arnhem geen zinvolle
mogelijkheden voor het organiseren van de door appellante gewenste
evangelisatie-acties overblijven.' Of het feitelijk functioneren onmogelijk
is hangt in dit geval ook uiteindelijk af van de feitelijke mogelijkheden ter
plaatse om de betrokken grondrechten uit te oefenen. De overweging lijkt
te impliceren dat een limitatieve opsomming van weigeringsgronden ertoe
bijdraagt dat het feitelijk functioneren niet onmogelijk is, maar dat de
afwezigheid van een dergelijke opsomming op zich nog niet tot het
tegengestelde oordeel leidt. Hiermee ligt de rechterlijke opstelling in de
lijn van de hiervoor behandelde zaken.

De toetsing in abstracto aan art. 10, tweede lid, EVRM en art. 19, derde
lid, IVBP houdt niet meer in dan de vaststelling dat de gehanteerde
weigeringsgronden voldoen aan de vereisten van genoemde artikelen, daar
zij bij de wet (in materiele zin) zijn voorzien en in een democratische
samenleving nodig zijn te achten voor de bescherming van de openbare
orde en de rechten van anderen.

Toetsing van het gevoerde beleid wordt in deze uitspraak niet direct
in het kader van een grondrecht geplaatst, maar: 'Reeds de omstandigheid
dat hier de uitoefening van een of meer grondrechten aan de orde is, bracht
met zich dat verweerder zich grondig op de reikwijdte van het door hem
te voeren beleid had behoren te bezinnen. Van zulk een bezinning blijkt
niet, nog daargelaten dat ieder verzoek om ontheffing op zijn eigen merites
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moet worden bezien.' Deze benadering lijkt op die van de VzArRvS inzake
Zwolle (AB 1991, 44). Wat is de betekenis ervan? Bestuursorganen zijn
immers altijd tot zorgvuldig handelen gehouden, niet alleen als grondrechten
op het spel staan. Wellicht gaat het om een verzwaarde motiveringsplicht
zodat blijkt dat het beschikkende orgaan zich rekenschap heeft gegeven
van de grondrechtelijke aspecten van een zaak.

3.4.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

De hantering van het redelijkheidsbeginsel komt voor in de twee oudste
uitspraken, die betreffende Amsterdam en Venray (tB/S III nr. 26 resp.
AB 1983, 514). In de Amsterdamse zaak gaat het nog om de centrale
maatstaf waaraan de door de burgemeester verrichte belangenafweging wordt
getoetst, met een voor de burger negatief resultaat. In de Venray-zaak, die
al gedateerd is door de invoering van het nieuwe art. 7 en de daarop
berustende jurisprudentie, eindigt de rechter de overwegingen - waarin
achtereenvolgens zonder voor het bestreden besluit negatief resultaat aan
art. 7 Gw, aan art. 10 EVRM, en aan het beginsel van detournement de
pouvoir is getoetst, en is gesteld dat het beleid op zichzelf aanvaardbaar
is zonder bijzondere omstandigheden die tot uitzondering nopen - met het
oordeel dat gezien het vorenstaande de burgemeester 'in redelijkheid aan
het belang dat voor hem gelegen is in handhaving van zijn beleid ten
opzichte van de door appellante gestelde belangen, doorslaggevende
betekenis heeft kunnen toekennen' .

In de Zwolse zaak (AB 1991, 44) is de toetsing op zorgvuldigheid
verweven in de grondrechtstoetsing. In de twee uitspraken betreffende
Oegstgeest en in het geval Zwolle is van een redelijkheidstoetsing die van
een afstandelijke houding getuigt geen sprake. Mede gelet op de hiervoor
gesignaleerde ontwikkeling van louter abstracte toetsing inzake Venray naar
een met de feitelijke situatie rekening houdende beleidstoetsing inzake
Oegstgeest en Zwolle is op het gebied van het geluidhinderverbod een
toenemende mate van grondrechtsbescherming aanwijsbaar.

Het rekening houden met de feitelijke omstandigheden van het geval
is ook een belangrijk aspect in de Amhemse zaak (AB 1992, 27), alwaar
de toetsing van het gevoerde beleid, anders dan bij 'Oegstgeest' en meer
in de lijn van 'Zwolle', in het kader van de beginselen van behoorlijk
bestuur plaatsvindt, en niet in het kader van art. 7, derde lid, Gw. De
beleidslijn wordt op allerlei punten door de rechter bekritiseerd, waarbij,
zoals bleek, het feit dat de uitoefening van grondrechten in het geding is,
een zorgvuldige bezinning op het te voeren beleid extra noodzakelijk maakt.
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Uiteindelijk wordt geoordeeld dat een gedeelte van het bestreden besluit
vanwege geconstateerde onduidelijkheden in het beleid niet wordt gedragen
door een deugdelijke en voor de betrokkenen kenbare motivering. De rechter
treedt hier dus niet in de vraag of de burgemeester de ontheffing niet toch
had moeten verlenen voor een lokatie ergens in de binnenstad. Daarvoor
moet er nog te veel worden opgehelderd.

3.4.3.3 Toetsing in kort geding

In de categorie geluidhinder vallen twee Voorzittersbeschikkingen waarin
nauwelijks blijk wordt gegeven van een terughoudende toetsing vanwege
het kort-gedingkarakter. In de Oegstgeest-zaak (AB 1986, 422) wordt niet
een strijdigheid uitgesproken, maar slechts overwogen dat het bij voorbaat
uitsluiten van het gebruik van geluidswagens 'op gespannen voet' met art.
7 Gw staat. Wat de Zwolle-zaak (AB 1991,44; Gst. 6913,3) betreft gaat
de Vz niet in op enige positivering van het door hem aangevoerde
grondrecht. Behalve de aangevoerde verklaring die verband houdt met de
grondwettelijke beperkingssystematiek is in dit verband op de tijdsdruk
te wijzen die in een kort geding bestaat als het gaat om het verhelderen
van dogmatisch moeilijke vraagstukken, zoals het beperkingsvraagstuk.
In de bodemprocedure in de vergelijkbare Arnhemse zaak (AB 1992, 27)
wordt wel op grondwettelijke en verdragsrechtelijke grondrechten ingegaan.

De gevolgen die in beide beschikkingen aan de toetsing worden gegeven
omvatten een schorsing en het treffen van een voorlopige voorziening. De
door de Vz inzake Oegstgeest gegeven indringende toetsing wordt
geillustreerd door de inhoud van de voorlopige voorziening. De Vz meent
dat de ontheffing met voorschriften en beperkingen verleend had kunnen
worden, met inachtneming van enerzijds het belang van de handtekeningen-
actie, en anderzijds het belang van de persoonlijke levenssfeer van de
bewoners. Dientengevolge treft hij een gedetailleerde voorziening met
betrekking tot het aantal geluidswagens, de frequentie van het rijden
daarmee, en verdere voorwaarden. Ook in de Zwolle-zaak stelt de Vz zich
niet terughoudend op. Hij gaat ertoe over om, zonder beperking van de
tijd waarin de voorziening geldt, b. en w. te verplichten ten minste vijf
ontheffingen per jaar te verlenen, met als overweging dat verzoekster in
1988 over vijf ontheffingen kon beschikken en niet is gebleken dat dit tot
problemen van betekenis heeft geleid. Uit beide beschikkingen blijkt dat
de Vz zich op de plaats van het beschikkende overheidsorgaan stelt, en
een volledige belangenafweging maakt om tot een grondrechtsconforme
situatie te komen.
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3.4.4 Conclusies

Het 'geluidhinderverbod' lijkt door de Arob-rechter aan art. 7, derde lid,
Gw te worden getoetst op een wijze die afwijkt van de benadering van het
eerste lid van art. 7 Gwen van de houding ten opzichte van art. 10 EVRM.
Gezien het geringe aantal uitspraken zijn stellige conclusies echter nog niet
mogelijk. De gegevens die deze paragraaf oplevert dragen vooral bij aan
het totaalbeeld dat in het slothoofdstuk met betrekking tot art. 7, derde lid,
Gw geschetst wordt, meer dan aan conclusies over het 'geluidhindervraag-
stuk'. In een aantal zaken bestaat er een samenhang met de godsdienstvrij-
heid (Gst. 6913,3; 6931, 6), waarbij in het geval van een voorlopige-
voorzieningprocedure (Gst. 6913,3) niet naar de Grondwet of een verdrag
wordt verwezen. De betekenis hiervan is gezien de stand van de jurispruden-
tie nog onduidelijk. Een incident is een uitspraak waarin mogelijk aan de
'public speech' bijzonder gewicht werd toegekend (AB 1986, 422). In deze
paragraaf werd tevens aangegeven dat de toepassing van art. 7, derde lid,
Gw enige problematische kanten heeft, welke de reikwijdte en de beper-
kingsmogelijkheden betreffen (§ 3.4.2).

Bij de toetsing aan art. 7, derde lid, Gw is opvallend dat de maatstaf
die bij de abstracte toetsing wordt aangelegd -het 'feitelijk' functioneren
van het grondrecht mag niet volledig onmogelijk worden gemaakt- anders
dan in de plakverbodjurisprudentie een algeheel vergunning- of ontheffings-
stelsel niet ontoelaatbaar lijkt te maken. Dit is afhankelijk van de feitelijke
omstandigheden in een gemeente. Belangrijker voor de vraag of de
uitingsvrijheid al dan niet geschonden is is dus de wijze van uitoefening
van de vergunningsbevoegdheid. Factoren die hierbij voor het oordeel van
de rechter van betekenis kunnen zijn betreffen l e de bedoeling van de
gemeentelijke wetgever (AB 1988,58), 2e de limitatieve opsomming van
weigeringsgronden (AB 1992, 27), en 3e gegevens over de feitelijke
mogelijkheden tot grondrechtsuitoefening (AB 1992,27). In de onderhavige
zaken is belangwekkend de toetsing van het gevoerde beleid in het kader
van discretionaire bevoegdheden aan de uitingsvrijheid. Dit is een
onderscheidend kenmerk in vergelijking met de plakverbod- en de
antenneverbodzaken en geeft de toetsing hier een indringend karakter. De
expliciete aandacht voor het beleid in het kader van een grondrechtstoetsing -
zuiver concrete toetsing aan art. 7, derde lid, Gw is niet aangetroffen-kan
een versterking betekenen van de bescherming van grondrechten in
geschillen waarin het bestreden besluit op een vrije beschikkingsbevoegdheid
berust.
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Opvallend is in dit verband de vaststelling in twee uitspraken dat de
aan de toepassing van beleid te stellen zorgvuldigheidseis tot een extra
inspanning van overheidswege moet leiden vanwege de betrokkenheid van
grondreehten (Gst. 6913, 3; Gst. 6931, 6). Hieruit blijkt een verwevenheid
tussen de toetsing aan grondrechten en aan beginselen van behoorlijk
bestuur. Het besehikkende bestuursorgaan moet in de motivering laten
uitkomen dat met de grondreehtelijke aspeeten rekening is gehouden.

Voor zover toetsing -in abstraeto- aan art. 10 EVRM en art. 19 IVBP
werd aangetroffen, kunnen de gemeentelijke verbodsnormen door de beugel
op grond van een summiere motivering CAB 1983, 514; AB 1992, 27).

3.5 Collecteverbod

Uit de jurisprudentie van de strafkamer van de Hoge Raad is het eolleetever-
bod in verband met de uitingsvrijheid bekend. Ook de Arob-reehter heeft
zich in enige uitspraken over de betekenis van het recht van vrije meningsui-
ting voor het eolleeteverbod uitgelaten.

6.3.5.1 Regelgeving

Onder colleeteren wordt verstaan het inzamelen van geld of goederen. In
de regel bevatten gemeentelijke APV's een bepaling die het colleeteren
voor zover dat niet kraehtens wettelijke bepalingen geoorloofd is aan een
vergunning bindt. 165 Het eolleeteren gaat vaak vergezeld van het aanbieden
van voorwerpen, waaronder boekjes, stencils, pamfletten en dergelijke.
Hoewel de preeieze formulering uiteen kan lopen, is de opzet van de
bepaling in navolging van de VNG-modelbepaling daarom in het algemeen
zo, dat de handeling van het aanbieden uitdrukkelijk - ook als het om
gesehreven of gedrukte stukken gaat - onder het eollecteren en daarmee
de vergunningsplicht valt. 166 Hiermee konden de gemeentebesturen zich
keren tegen de in de praktijk bestaande situatie waarin het collecteverbod
werd 'ontdoken' door bijvoorbeeld met prentbriefkaarten te eolporteren,
wat niet onder het ventverbod valt als het om gedrukte stukken gaat. De
gevraagde bijdrage lag dan hoger dan voor verkoop nodig was. Met een
dergelijke bepaling hoopte men niet in strijd te komen met art. 7 Gw. 167

165 Vgl. art. 15 Rompwet Instellingen van Weldadigheid van 2 april 1912, S. 165.
166 Zie H.K. ter Brake, Het strafrecht van de gemeente, Amhem 1986, p. 408-411.
167 P.A. van Vugt, Vrijbrief voor politieke collecten, TvO 1979, p. 430-432.
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De verschillen in redactie van de norm blijken echter een rol te kunnen
spelen in de benadering van het collecteverbod door de rechter.

3.5.2 Interpretatie

Hoge Raad en APV Eindhoven
Voor de interpretatie van art. 7 Gw in verband met collectes is lange tijd
richtinggevend geweest het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 1978 (NJ
1979,59; Eindhoven). In dit arrest wordt overwogen dat de Eindhovense
versie van het verbod gelet op het tweede lid mede ziet op het aanbieden
van gedrukte stukken waarin gedachten of gevoelens zijn geopenbaard. Het
voorschrift raakt volgens de Hoge Raad daarom een middel van verspreiding
van gedrukte stukken (het aanbieden bij gelegenheid van een inzameling
van geld of goederen) dat naast andere zelfstandige betekenis heeft en met
het oog op die verspreiding in een bepaalde behoefte kan voorzien. In de
literatuur is deze benadering over het algemeen als een extensieve
interpretatie van art. 7 opgevat. 168 De verstrekkende betekenis heeft ook
kritiek opgeroepen, in die zin dat op deze wijze collectes makkelijk aan
het vergunningvereiste zouden zijn te onttrekken door er maar een drukwerk
bij aan te bieden, hoe gering van betekenis ook.

De (Vz)ArRvS is in deze benadering vervolgens niet meegegaan. Voor
zover collectes met de vrijheid van meningsuiting in verband worden
gebracht, gebeurt dit op een andere wijze. Veelal echter ontbreekt elke
verwijzing naar dit grondrecht. In bijvoorbeeld de overwegingen van de
ArRvS van 19 oktober 1978 (tB/S ill or. 98; Amsterdam) wordt niet
ingegaan op een eventuele inbreuk op de uitingsvrijheid. De casus verschilt
in zoverre van de Eindhovense dat het aanbieden van drukwerken als
begeleidend verschijnsel van de collecte ontbreekt. De reehter zou de
uitingsvrijheid eehter kunnen betrekken op de daad van het eolleeteren zelf.
Het gaat in deze zaak om een eolleete ten bate van de Palestijnse Rode
Halve Maan.

De Meij bekritiseert de uitspraak vanwege het ontbreken van aandaeht
voor de uitingsvrijheid.i" Colleeteren kan zijns inziens een vorm van
meningsuiting zijn. 170 Hij betrekt hierbij art. 10 EVRM, omdat ingevolge

168 Bv. M. Scheltema, noot NJ 1979, 59; I.M. de Meij, CoUecteren en de vrijheid van
meningsuiting, NJB 1979, p. 781 e.v.; P.A. van Vugt, Vrijbrief voor politieke collecten,
TvO 1979, p. 430-432.

169 I.M. de Meij, aant. tBIS ill or. 98.
170 Zie ook Burkens 1989, p. 106.
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het vermelde verschilpunt met de Eindhovense casus niet de drukpersvrijheid
in art. 7 Gw toegepast kan worden zoals weI gebeurde inhet vermelde Hoge
Raad-arrest. De betrokkenheid van de vrijheid van meningsuiting wordt
door b. en w. benadrukt door in de beschikking tot afwijzing van het
bezwaarschrift te verwijzen naar de motieven voor de collecte. Het
propaganda-element (de Palestijnse zaak) weegt zwaar. De vergunningweige-
ring heeft betrekking op het feit dat er sprake is van een 'selectief en
controversieel' doe!. De Meij betwijfelt of dit een geoorloofde beperking
in de zin van art. 10 EVRM oplevert, tenzij er werkelijk ernstige
ordeverstoringen te verwachten zijn. Gegeven het uitgangspunt dat deze
collecte een uiting betreft zou in de huidige situatie art. 7, derde lid, Gw
van toepassing kunnen zijn, waarbij een preventieve beperking als de
onderhavige niet op inhoudelijke aspecten betrekking mag hebben. Echter
in de lijn van een andere ArRvS-uitspraak (AB 1989, 88) is te verdedigen
dat de (vijandige) reacties van omstanders op de collecte mogen leiden tot
weigering van een vergunning indien een adequate politiebescherming
onmogelijk is, maar de inhoud op zich mag dit gevolg niet hebben. Hoe
dit in deze casus zou uitpakken is op grond van de gegevens in de uitspraak
niet te zeggen.

Ook in de daarop volgende zaken verschilt de situatie van die in het
Eindhoven-arrest, in die zin dat het niet om het aanbieden van gedrukte
stukken tijdens en in verb and met de collecte gaat. WeI wordt een beroep
gedaan op de vrijheid van meningsuiting. Een der verzoekers in beide
gevallen is overigens het NJCM; dit verklaart wellicht de aandacht voor
dit grondrecht. Het betreft de beschikkingen van de VzArRvS van 16
augustus 1979 (AB 1980,297; Rotterdam) en 18 oktober 1979 (tB/S VII
nr. 78, Katwijk). In de eerstgenoemde zaak wordt een beroep gedaan op
art. 10 EVRM en art. 19 IVBP, en in de tweede op art. 7 Gw 1972 met
een verwijzing naar meergenoemd arrest van de Hoge Raad uit 1978. In
beide gevallen komt de Vz tot een restrictieve interpretatie. Deze houdt
in dat het inzamelen van gelden via een collecte op zich uit een bepaalde
mening kan voortkomen, maar niet zelf een meningsuiting vormt. Anders
dan in de Eindhovense casus gaat het om de eventuele bescherming van
de collecte zelf. Net als in het geval van Amsterdam wordt de rechterlijke
aanpak bestreden door De Meij. 171 Inzake Katwijk komt het niet tot een
met de Hoge Raad vergelijkbaar oordeel over de reikwijdte van art. 7,
hoewel hiervoor weI een reden te geven is. Zoals genoemde auteur opmerkt
ziet het tweede lid van art. 37 der APV mede op voorwerpen die voorzien

171 J.M. de Meij, aant. IBIS VII nr. 78.
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van een tekst of symbool onder de reikwijdte van art. 7 kunnen vallen.
Dit lijkt echter een weI erg marginale betrokkenheid van de uitingsvrijheid.

In latere Arob-uitspraken wordt de collecte niet meer met de uitingsvrij-
heid in verband gebracht. In 1983 wilde het EI Salvador Komitee collecteren
in Bussum. Een vergunning daarvoor werd geweigerd. De ArRvS doet
hierover een uitspraak op 21 mei 1985 (AB 1986, 28; Bussum). De vrijheid
van meningsuiting blijft buiten schot. De rechter komt weI tot een
interessante extensieve interpretatie van het openbare-ordebegrip. Hieronder
zou ook een - tot op zekere hoogte preventieve - maatschappelijke ordening
zijn te begrijpen. Het op grond van de openbare orde hanteren van
beleidscriteria inhoudende het weren van collectes uitgaande van instellingen
die politieke doeleinden nastreven is toelaatbaar. De weigering van een
collectevergunning op grond van de APV van Leeuwarden is onderwerp
van de beschikking van de VzArRvS van 2januari 1986 (AB 1986,433).
Het restrictieve vergunningenbeleid van b. en w. wordt aan een beoordeling
onderworpen, echter ook met voorbijgaan van de uitingsvrijheid. Op deze
wijze hebben b. en w. een grote vrijheid om collectes tegen te gaan, ook
om inhoudelijke redenen.

Hoge Raad en APV Zwolle
De Hoge Raad wijst in 1987 een arrest, waarbij de vraag kan worden gesteld
of een andere opvatting dan in 1978 wordt gehuldigd (26 mei 1987, NJ
1988, 1005; Zwolle). De vrijheid van verspreiding van gedrukte stukken
omvat niet mede de situatie waarin het aanvaarden van geld en goederen
voor een niet-commercieel doel gelijktijdig of in samenhang geschiedt met
het aanbieden van voorwerpen, waaronder gedrukte stukken, terwijl bij
het aanbieden op het helpen verwezenlijken van dat doel een beroep is
gedaan. De geschetste situatie is het geval in de Zwolse APV. Voor de
vraag of er een verandering in de houding van de Hoge Raad is opgetreden,
is - naast de vraag wat nu de stellingname uit 1978 betekent - van belang
of er een verschil in norms telling is tussen de Eindhovense en de Zwolse
bepalingen. Is dit verschil aanwezig, dan heeft dat tot gevolg dat de in
verband met de reikwijdte van art. 7 Gw beoordeelde handelingen van elkaar
verschillen. In de Zwolse APV wordt in de bewoordingen van het tweede
lid het aanbieden van gedrukte of geschreven stukken duidelijk in verb and
gebracht met en ondergeschikt gemaakt aan de geldinzameling, terwijl in
het tweede lid van de bepaling uit de APV van Eindhoven het aanbieden
van door art. 7 beschermde stukken een meer zelfstandige plaats inneemt.
Heringa brengt dit als volgt onder woorden. Inzake Eindhoven gaat het
om aanbieden + inzamelen, en inzake Zwolle om inzamelen + aanbieden.
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Volgens Heringa zijn echter beide bepatingen wat het resultaat betreft aan
elkaar gelijk, en is daarom een verschillende benadering met het oog op
art. 7 niet gerechtvaardigd.I"

Hoewel het Zwolse artikel op twee punten restrictiever is dan het
Eindhovense - het gaat expliciet om niet-comrnerciele collectes, en
bovendien moet voor de toepasselijkheid van de bepating bij het aanbieden
van gedrukte stukken op het helpen verwezenlijken van dat doel een beroep
zijn gedaan - is het onderscheid te subtiel om niet van een verandering in
benadering te spreken. Ret gaat toch in beide gevallen om een combinatie
van handelingen, waarvan het inzamelen van geld of goederen de hoofdmoot
vormt, en het aanbieden van drukwerken een begeleidend verschijnsel is.
Ook in de Eindhovense norm wordt door het woord 'daartoe' (= tot dat
doel) een ondergeschiktheid tot uitdrukking gebracht. Ret lijkt er dan ook
op dat een vergelijkbaar complex van handelingen beoordeeld wordt, en
van een koerswijziging sprake is.

Collecteren als 'grensgeval'
De slotsom is dat de uitingsvrijheid in Grondwet en verdragen (nog) geen
betekenis heeft voor de materie van het collecteverbod in de jurisprudentie
van de Arob-rechter, en ook niet (meer) in de benadering van de Hoge
Raad. Beide rechters stellen zich terughoudend op. Hoewel de grondrechten-
bescherming niet te gauw tot bepaalde activiteiten moet worden uitgestrekt,
is het niet te ontkennen dat aan eollecteren, al dan niet inclusief het
verstrekken van gedrukte uitingen, grondrechtelijke aspecten zijn te
onderkennen. De Meij plaatst het eolleeteren naast zaken als het ophalen
van kaarten voor een voikspetionnement, en het plaatsen van handtekeningen
op een lijst. 173 Collecteren vormt een grensgeval bij het atbakenen van
de reikwijdte van de uitingsvrijheid, waarbij het feit dat het om 'samenge-
stelde' handelingen gaat (inzamelen en al dan niet aanbieden van drukwerken
of mondeling toeliehten) extra complicerend werkt.

Knelpunt voor de vraag op welke wijze de uitingsvrijheid het beste
bescherming kan bieden is dat uit het oogpunt van de bescherming van de
openbare orde een vergunningstelsel voor collectes mogelijk moet zijn.
Wordt door de reehter het verspreidingsreeht op grondslag van het eerste
lid in het geding gebracht, dan is een beperking van dit grondrecht via een
algeheel vergunningstelsel gelet op de bekende Hoge Raad-jurisprudentie
onmogelijk, en moet de gemeentelijke regelgever een gedetailleerder

172 A.W. Heringa, NJCM-Bulletin 1987, p. 607-624.
173 Vgl. De Meij 1989, p. 197-198.
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regeling opzetten die voldoende ruimte openlaat voor het collecteren. Maar
het gaat mijns inziens te ver om van een zelfstandig verspreidingsmiddel
te spreken; overheersend is hier het inzamelen van geld of goederen. En
aangezien een zelfstandig middel in de optiek van art. 7, eerste lid, Gw
nodig is om een bepaalde wijze van verspreiden van uitingen te beschermen,
ligt de toepassing van het eerste lid niet voor de hand. De uitbreiding van
de bescherming van art. 7 Gw in 1983 tot onder andere ook mondelinge
uitingen (via het derde lid) brengt de vraag met zich of een collecte niet
langs deze weg grondwettelijke bescherming kan krijgen, zowel wat de
collecte op zich betreft, als voor het gelijktijdig mondeling informatie
verschaffen. Een algeheel vergunningstelsel met betrekking tot de niet-
inhoudelijke aspecten van het openbaren is volgens de jurisprudentie dan
wel mogelijk; immers de belemmeringen voor het feitelijk functioneren
zijn hierbij doorslaggevend voor de rechterlijke beoordeling van een
beperking (bv. AB 1988, 58). In de jurisprudentie zijn aangaande het
collecteverbod nog geen voorbeeiden aangetroffen. Art. 7, vierde lid, Gw -
waarin handelsrecIame van de bescherming van dit artikel is uitgesloten-
is in zoverre van betekenis dat de bij een collecte aangeboden geschriften
dikwijis als 'reclame' zijn aan te merken. Voor zover zij dan een wervend
karakter hebben ten behoeve van een politiek, godsdienstig of anderszins
niet-cornrnercieel doel gaat het om ideele reclame, maar zodra een drukwerk
een cornmercieel doel heeft, is het maar de vraag of art. 7 Gw nog
bescherming verleent. Dit hangt af van de omschrijving van het begrip
'handelsreclame".'?"

3.5.3 Toetsing

3.5.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

Deze paragraaf kan kort zijn. Uit de vorige voIgt nameIijk dat van toetsing
door de Arob-rechter aan de uitingsvrijheid geen sprake is. In de beschikkin-
gen inzake Rotterdam (AB 1980,297) en Katwijk (tB/S VII or. 78) doen
de verzoekers een beroep op de uitingsvrijheid, en stellen in het eerste geval
dat het weigeren van de vergunning in strijd is met art. 10 EVRM en art.
19 IVBP, en in het tweede geval dat de bepaling onverbindend is - in feite
een verzoek om een beoordeling in abstracto - met verwijzing naar het arrest
van de Hoge Raad uit 1978. Het enige dat de rechter doet is een restrictieve

174 De Meij 1989, p. 210-221; zie ook § 3.1.2.
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interpretatie, waarbij in de aan het grondrecht gewijde overweging wordt
geabstraheerd van de casus.

Van toetsing in abstracto is weI sprake in de aangehaalde arresten van
de Roge Raad uit 1978 en 1987 (NJ 1979, 59 resp. NJ 1988, 1005). Hier
wordt een oordeel gegeven over de verbindendheid op zich van achtereenvol-
gens een bepaling uit de Eindhovense APV en een bepaling uit de APV
van Zwolle, gelet op de aan art. 7 gegeven reikwijdte. Inzake Eindhoven
oordeelt de Hoge Raad dat een voorschrift als in geding, waarbij de
toelaatbaarheid van het gebruik van een zelfstandig middel van bekendrna-
king afhankelijk wordt gesteld van een voorafgaande vergunnning van b.
en w. in strijd is met art. 7 Gw 'en derhalve verbindende kracht mist'. De
Zwolse bepaling 'houdt niets in hetwelk een inbreuk zou kunnen betekenen
op de in art. 7 eerste lid Gr.w. gewaarborgde vrijheid van drukpers of op
het in de rechtspraak erkende daarmede connexe recht tot verspreiding van
gedrukte stukken.' De wijze waarop deze norm is geredigeerd laat volgens
de Hoge Raad de verspreidingsvrijheid ongemoeid. Zoals betoogd zou
abstracte toetsing mede een uitvloeisel van de taak van de Hoge Raad om
in 'cassatie' recht te spreken, kunnen zijn.

3.5.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

In een abstracte wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid komt soms de
variant voor dat verbindendheid wordt aangenomen op grond van de
plaatsing van het verbod in het onderdeel betreffende de openbare orde
van de APV. De grief dat de bevoegdheid tot een ander doel is gebruikt
dan rechtens toelaatbaar is, namelijk dat een inhoudelijke beoordeling van
het doe! van de collecte wordt gegeven, wordt geuit in de zaken betreffende
de APV van Rotterdam (AB 1980,297), en van Katwijk (tB/S VII nr. 78).
Met een redenering waarin een beroep op de plaatsing van de bevoegdheid-
verlenende norm in de APV wordt gedaan, worden deze grieven afgewezen.

Beschikkingen tot verlening of weigering van een colleetevergunning
berusten op een diseretionaire beschikkingsbevoegdheid. De toetsing van
de toepassing van het eolleeteverbod door de Arob-rechter komt neer op
een toetsing van het in het algemeen ten aanzien van eolleetes gevoerde
beleid, en van de wijze waarop in concreto van de vergunningsbevoegdheid
is gebruik gemaakt. De naweging van de redelijkheid van de belangenafwe-
ging door b. en w. komt explieiet voor in de Afdelingsuitspraak inzake
Amsterdam, en in de Rotterdamse besehikking. Uit de jurisprudentie komt
naar voren dat b. en w. een grote speelruimte hebben om - ook om
inhoudelijke redenen, bijvoorbeeld met betrekking tot het politieke karakter -
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collectes aan banden te leggen. De rechter stelt zich nadrukkelijk op aan
de zijlijn. In de uitspraken inzake Amsterdam (tB/S ill nr. 98) en Bussum
(AB 1986, 28) wordt de afwijzing van de vergunning dan ook overeind
gehouden, en het beroep verworpen.J"

3.5.3.3 Toetsing in kort geding

Zoals vermeld gaat de Vz in de gevallen betreffende Rotterdam en Katwijk
in op de reikwijdte van de uitingsvrijheid. Deze benadering is weliswaar
terughoudend ten aanzien van de vormgeving van de uitingsvrijheid, maar
niet terughoudend uit hoofde van de taak van de VzArRvS. In de Rotterdam-
se beschikking komt in deze zin wel een van enige afstandelijkheid
getuigende zinsnede voor. Ten aanzien van de vraag of bij afweging van
aIle betrokken belangen in redelijkheid tot weigering kon worden besloten,
doet de Vz geen stellige uitspraak zoals elders wel gebeurt, maar begint
hij de overweging met: 'Naar ons voorlopig oordeel staat derhalve geenszins
vast ---'. Deze twijfel vormt hier de grond voor het treffen van een
voorlopige voorziening. De voorziening houdt in dat b. en w. gehouden
zijn zodanige maatregelen te treffen, dat de straatcollecte op een aangegeven
datum doorgang kan vinden. In feite heeft deze maatregel een definitief
karakter, wat enigszins wringt met de aangegeven terughoudendheid. Het
vormt een illustratie van de voor kort gedingen gebruikelijke spanning tussen
de voorlopigheid van het oordeel en de uitwerking van de maatregel.
Interessant is dat, zou de uitingsvrijheid wel als toetsingsgrond zijn
toegepast, de inhoud van de voorziening kan worden opgevat als een uit
het grondrecht voortkomende positieve verplichting van een overheidsorgaan
(in casu b. en w.) om grondrechtsbescherming te verwezenlijken, en
daarmee als een sociaal aspect van dit grondrecht.

3.5.4 Conclusies

Het collecteverbod kent in de Arob-jurisprudentie geen toetsingsproblemen,
om de reden dat de rechter hier aan toetsing niet toekomt. Via een
restrictieve interpretatie van art. 7 Gw wordt de collecte buiten gesloten,
waaruit een terughoudende opstelling ten aanzien van de bescherming van
collectes spreekt. De Hoge Raad heeft een soortgelijke houding ten aanzien
van de interpretatie, maar dan op een ander punt. De Hoge Raad heeft zich

175 In de uitspraak betreffende Amsterdam worden ook nog beroepen op het geJijkbeidsbegioseJ
en het zorgvuJdigheidsbeginseJ afgewezen.

343



Hoofdstuk 6

uitgesproken over de vraag of het bij een collecte aanbieden van drukwerken
onder art. 7 Gw valt, en de VzArRvS over de vraag of een collecte op zich
grondwettelijke bescherming verdient. De Hoge Raad komt wei, via
abstracte toetsing, tot een oordeel over de verbindendheid van collectever-
bodbepalingen.

Collectezaken worden, behoudens de twee behandelde uitzonderingen,
niet in een grondrechtelijk kader afgehandeld. Het gaat om de uitoefening
van discretionaire bevoegdheden, waarbij de toetsing van het beleid op
redelijkheid centraal staat. Het buiten beschouwing laten van de uitingsvrij-
heid maakt inhoudelijke beperkingen van de mogelijkheid te collecteren
toelaatbaar, bijvoorbeeld vanwege het politiek controversiele karakter van
een actie. Dit geeft blijk van een terughoudende opstelling.

Een vergelijking tussen de behandeling door de Afdeling en die door
de Vz is mer niet mogelijk aangezien de enige collecteverbodzaken waarin
de uitingsvrijheid is betrokken door de Vz zijn behandeld, wat al illustreert
dat deze in casu voor een interpretatieoordeel niet terugschrikt, terwijl de
vraag naar de grondrechtelijke bescherrning van collectes toch omstreden
IS.

3.6 Openbare zedelijkheid

In verband met het tegengaan van verschijnselen die op gespannen voet
kunnen staan met de 'openbare zedelijkheid' is een aantal malen de vrijheid
van meningsuiting in geding gebracht voor de Arob-rechter. Aangezien
alleen Voorzittersbeschikkingen aan de orde komen, is een onderdeel dat
specifiek over toetsing in kort geding gaat niet nodig.

3.6.1 Regelgeving

In deze paragraaf wordt niet alleen gekeken naar regels die expliciet onder
de noemer van de bescherming van de openbare zedelijkheid gebracht
kunnen worden, maar ook naar regels die op 'vermakelijkheden' betrekking
hebben, en derhalve de zedelijkheid kunnen raken. De gemeentelijke
regelgever heeft een aanvullende bevoegdheid als het gaat om het verbieden
van gedragingen wegens strijd met de zedelijkheid, naast regels van het
Wetboek van Strafrecht.!" De drie uitspraken die in deze paragraaf

176 Vgl. t.a.v. een sekswinkelverbod van de gemeente Putte (N-B): HR 5 juni 1979, NJ 1979,
553.
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worden behandeld hebben betrekking op twee typen van gemeentelijke
regels. Enerzijds is er het verbod in de APV om in percelen aan bepaalde
door b. en w. aangewezen wegen een sekswinkel of seksboetiek of andere
voor het publiek toegankelijke besloten ruimte voor de verkoop van
seksartikelen aan particulieren, te exploiteren, behoudens ontheffing van
b. en w. (tB/S ill nr. 194; Sluis). Dit verbod is niet van toepassing 'met
betrekking tot opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken
of afbeeldingen, welke dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens
als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet.' Anderzijds zijn er de bepalingen
die een verbod inhouden op het gebruik van 'inrichtingen van vermakelijkhe-
den' zonder vergunning, hetzij in een aparte verordening (tB/S VI nr. 150;
Rotterdam), hetzij in de APV (tB/S XI nr. 59; Valkenburg). Dit gebruik
kan, zoals in Rotterdam, onder meer 'voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard' betreffen, of het fenomeen 'modderbadworstelen door
dames', zoals in de kwestie-Valkenburg.

3.6.2 Interpretatie

In de beschikkingvande VzArRvS van 6juni 1980 (tB/S illnr. 194; Sluis)
wordt een aan de verspreidingsjurisprudentie verwante redenering
gehanteerd: de verspreiding van drukwerken mag worden beperkt in het
belang van de openbare orde zolang de beperking geen betrekking heeft
op de inhoud, en zolang er geen sprake is van een algemeen verbod. De
Vz gaat ervan uit dat art. 7 Gw in casu toepasselijk is door de afzonderlijke
vermelding van erotisch drukwerk. Ret beroep op art. 7 Gw in de
beschikking van de VzArRvS van 13 augustus 1982 (tB/S XI nr. 59;
Valkenburg) wordt niet expliciet behandeld. Uit de toetsingsoverwegingen
voigt niet eens of de Vz (mede) uitgaat van deze bepaling.

Dezelfde behandeling krijgt in de Valkenburg-zaak art. 10 EVRM. Dit
artikel komt echter uitgebreider aan de orde in de beschikking van de
VzArRvS van 8juli 1981 (tB/S VII nr. 150; Rotterdam). Maar de rechter
gaat hier alleen in op het tweede lid. In deze casus gaat het om het vertonen
van films, peepshows en dergelijke. Art. 10 EVRM had v66r 1983 een
veel ruimere strekking dan art. 7 Gw. Hier blijkt dat de Vz er impliciet
van uitgaat dat ook bedoelde activiteiten in beginsel bescherming van het
EVRM genieten.

Als het niet om lektuur gaat is de reikwijdte van art. 7 nog onduidelijk
gezien de datering van voornoemde uitspraken. Art. 7 kon toen alleen nog
betekenis hebben voor uitingen die onder het begrip 'drukpers' te brengen
zijn. Art. 7, derde lid, Gw 1983 is echter voor het onderwerp relevant.
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Het bekendste voorbeeld van verbale uitingen die de zedelijkheidsgevoelens
raken, is misschien wei het vloeken. Deze worden door de Kroon
aangemerkt als door het derde lid beschermde uitingen."? In de kwestie-
Valkenburg is sprake van een vertoning. Onomstreden is dat deze nu onder
de reikwijdte van het derde lid vaIt. 178Ben vergunningstelsel mag dan
aileen op de niet-inhoudelijke aspecten van het openbaren zien, tenzij dit
stelsel berust op een formeelwettelijke regeling ter bescherming van de
goede zeden in het geval van het geven van vertoningen toegankelijk voor
personen jonger dan zestien jaar. De burgemeester van Valkenburg baseerde
zich echter in de motivering niet op de inhoud van de vertoning.

Openbare orde of openbare veiligheid?
Op het punt van de algemene belangen die een beperking rechtvaardigen
is het interessant dat er een voorkeur lijkt te bestaan om niet direct het
belang van de openbare zedelijkheid op te voeren (Sluis en VaIkenburg).
Dit belang is dan indirect aan de orde via de 'openbare orde'. Inzake Sluis
gaat het om de openbare orde en het leefmilieu, en inzake Valkenburg om
de gemeentelijke belangen op zich, en meer in het bijzonder een ernstige
vrees voor verstoring van de openbare orde. Alleen in de Rotterdam-
beschikking wordt de in het tweede lid van art. 10 EVRM voorkomende
beperkingsgrond 'bescherming van de goede zeden' gehanteerd. Waarom
deze terughoudendheid? Op zich is toch gelet op art. 7 Gw elk aIgemeen
belang aIs beperkingsmotief toelaatbaar. Art. 7 geeft immers geen
doelcriteria aan, behoudens de genoemde uitzondering in verband met
vertoningen. Beperkingen mogen a1s het om gemeentelijke overheidsorganen
gaat niet buiten de grenzen van art. 168 gem.w. treden, maar in dit artikel
wordt uitdrukkelijk mede aan de openbare zedelijkheid gerefereerd. Het
zou kunnen zijn dat de 'goede zeden' als beperkingsgrond niet populair
is, vanwege de angst om teveel aIs 'zedenmeester' te worden aangemerkt.
'Goede zeden' en 'openbare orde' overlappen elkaar echter, daar waar als
gevolg van voor groepen mensen zedenkwetsende activiteiten, een
ordeverstoring te verwachten is.179Het gebruik van de 'openbare orde'
in de Valkenburg-uitspraak is hiervoor kenmerkend. Een verb and met de
elders uitgebreider behandelde 'hostile audience' -problematiek is gemakkelijk
te leggen. Een beperking van art. 7, derde lid, Gw vanwege de reacties

177 Bv. k.b. 5 juni 1986, Stb. 337, AB 1986, 569; anders: J. Th. Begheyn, De Veluwse
vIoekverboden , RMTh 1988, p. 467 e.v.

178 Kamerstukken n, 1975-1976, 13 872, p. 34-35 (Nng, la, p. 34-35).
179 Vgl. M.e. Burkens, aant. tBIS XI nr. 59.
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van derden is echter onder omstandigheden toelaatbaar blijkens andere Arob-
uitspraken (zie by. Gst. 6869, 5).

3.6.3 Toetsing

3.6.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

In alle drie de kort-gedingzaken werd door of namens de verzoeker een
beroep op de uitingsvrijheid gedaan, waarbij de toetsing van de Vz steeds
anders is.

De wijze van toetsing in de Valkenburg-zaak staat apart (tB/S XI nr.
59). De benadering is zo summier, dat deze eigenlijk geen toetsing is te
noemen. De betreffende zin bevat geen motivering die blijk geeft van een
beschouwing van de uitingsvrijheid in welke positivering dan ook. De Vz
oordeelt dat de stelling dat de verbodsbepaling onverbindend zou zijn, niet
juist is. Twee argumenten worden hiervoor gegeven. Het artikel strekt ter
behartiging van gemeentelijke belangen, en de rubricering van het artikel
geeft de weigeringsgronden voor een vergunning aan. Deze aanpak doet
een abstracte toetsing van de meest marginale soort verrnoeden, bij welke
toetsing het de vraag is of een bepaling gelet op het achterliggende belang
'kan' dienen ter beperking van een grondrecht. De Vz oordee1t hier dat
het buiten twijfel is dat het onderhavige artikel ter behartiging van een
gemeentelijk belang strekt. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat enige
twijfel op dit punt tot een terughoudender opstelling van de Vz had geleid
in verband met de taak van een kort-gedingrechter.

De in de beschikking inzake Sluis (tB/S m nr. 194) gehanteerde
abstracte toets laat een aan de verspreidingsjurisprudentie verwante
redenering zien. De APV-bepalingen worden niet strijdig geoordeeld met
art. 7 Gw, aangezien de beperking in het be1ang van de openbare orde is,
niet op de inhoud betrekking heeft en niet op een algemeen verbod
neerkomt. Het verbod is in casu niet algemeen, omdat de APV zelf een
uitzondering bevat voor onder art. 7 vallende uitingen, en tevens door de
koppeling van het verbod aan bepaalde nader aan te wijzen wegen. De Vz
acht 'voorshands' de APV -bepalingen niet strijdig met art. 7 Gw. De Meij
heeft kritiek op de rechterlijke aanpak. ISO De weergegeven overweging
ziet namelijk over het hoofd dat de verbodsnorm, ook afgezien van de
uitzondering, niet op geschriften mag zien, omdat het hier dan zou gaan
om gemeentelijk ingrijpen in de verspreiding van drukwerken die vanwege

180 1.M. de Meij, aant. t81Sm Dr. 194.
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de inhoud als categorie apart worden gezet, te weten het erotisch drukwerk.
Alleen de formele wetgever mag met betrekking tot de inhoud repressieve
beperkingen opleggen. Wat overblijft zijn 'seksartikelen in strikte zin' die
echter niet onderhevig kunnen zijn aan de verspreidingsjurisprudentie op
grond van het in deze casus toepasselijke art. 7 Gw 1972, of het huidige
eerste lid van art. 7. Dat de gemeente ten aanzien van de bedoelde
geschriften niet regelingsbevoegd is, is echter voor de rechterlijke
beoordeling niet van belang gelet op de algemene uitzondering voor door
art. 7 Gw beschermde uitingen. De rechter had kunnen volstaan met te
wijzen op deze uitzondering.

Concrete toetsing aan de criteria van het tweede lid van art. 10 EVRM
vindt plaats in de beschikking inzake Rotterdam (tB/S VII nr. 150). Namens
verzoeker is betoogd dat het bestreden besluit een feitelijk verbod betekent
van de verkoop en het tonen van films, en dus een verbod om denkbeelden
door te geven. De wijze van toetsing houdt hier in dat in het midden wordt
gelaten of er een inbreuk is op het eerste lid van art. 10 EVRM, maar dat
weI wordt ingegaan op de vraag of de beperking in dit geval toelaatbaar
is. De toepassing van de verordeningsbepaling is evenredig aan het beoogde
doel van bescherming van de goede zeden en van de rechten van derden,
en dus is de maatregel van sluiting van de inrichting nodig ter bescherming
van deze belangen. De derden zijn in dit geval de buurtbewoners en de
winkeliers. De evenredigheid is aanwezig, aangezien in dit geval de
vergunning toch vanwege de buurtbewoners geweigerd zou moeten worden,
en b. en w. in soortgelijke situaties een consequent beleid voeren bij de
toepassing van de sluitingsbevoegdheid. Ret bestreden besluit is derhaive
een toelaatbare beperking te achten.

In het laatste geval verricht de Vz over het geheel genomen een veel
indringender grondrechtstoetsing dan in de andere, ondanks het in het
midden laten van de vraag of in casu een inbreuk op het eerste lid is
gemaakt. Dat dit laatste gebeurt is voor kritiek vatbaar. De vraag of een
beperking gerechtvaardigd is kan pas aan de orde komen, als er daadwerke-
lijk van een beperking van een grondrecht sprake is. Verklaarbaar is deze
terughoudendheid in de toetsing wei, als wordt bedacht dat van een kort
geding sprake is. In het kader van deze beschikking wordt ook het gevoerde
beleid langs de meetlat van art. 10 gelegd. Interessant is dat de evenredig-
heidstoets die in deze bepaling besioten ligt uitdrukkelijk aan de orde komt.
Dit hangt samen met het feit dat het hier om een maatregel als reactie op
een normovertreding gaat, dus een administratieve sanctie.
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3.6.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Dat het evenredigheidsbeginsel een rol kan spelen in de grondrechtsbescher-
ming blijkt als vermeld uit de Rotterdam-zaak. Het feit dat het om 'vrije'
beschikkingen gaat, komt tot uitdrukking in een toetsing aan het redelijk-
heidsbeginsel door de Vz in de zaken met betrekking tot Sluis en Rotterdam.
In beide gevallen wordt overigens het verzoek afgewezen. In beide gevallen
wordt de toetsing aan de uitingsvrijheid 'afgerond' met de overweging dat
de bevoegdheid in casu na afweging van de betrokken belangen in
redelijkheid kon worden uitgeoefend. Terughoudend ten aanzien van de
invulling van de bestuurlijke beoordelingsvrijheid is de toepassing van dit
ongeschreven beginsel hier niet te noemen. Zo is in de Sluis-zaak de Vz
van oordeel dat doorslaggevend gewicht moet worden toegekend aan het
belang van de handhaving van de openbare orde en het Ieefmilieu, dat met
een strikte naleving van de voorschriften is gediend. Ook in de Valkenburgse
modderbadkwestie is de Vz bepaald niet terughoudend in de verdere
beoordeling van het geschil na de uitingsvrijheid summier te hebben
afgedaan. Hij treft een voorlopige voorziening, omdat de burgemeester
geen motivering heeft gegeven aangaande de vraag of niet door het stellen
van voorwaarden verstoring van de openbare orde kan worden voorkomen.

3.6.4 Conclusies

Het inroepen van de uitingsvrijheid ligt voor de hand als het in geschillen
gaat om drukwerken. Een vergunningstelsel dat is toegespitst op een
vanwege de inhoud afgezonderde categorie drukwerken is echter niet
toelaatbaar op grond van de verspreidingsjurisprudentie. Dit wordt in de
Sluis-zaak niet onderkend in de toetsing in abstracto aan de hand van aan
de verspreidingsjurisprudentie ontleende overwegingen. De reikwijdte van
art. 7 Gw strekt zich pas sinds 1983 via het derde lid uit tot worstel- en
filmvertoningen als voomoemd. Art. 10 EVRM kon voorheen uitkomst
bieden. Doch dit geschiedt alleen, en weI op een indringende wijze, in de
uitspraak over Rotterdam via concrete toetsing. Wat de uitingsvrijheid betreft
houdt de Vz zich inzake Valkenburg wel erg op de vlakte.

Voor de benadering is kenmerkend dat zedelijkheidskwesties in 'Sluis'
en 'Valkenburg' niet direct als beperkingsgrond worden opgevoerd, maar
in feite meespelen via de bescherming van de openbare orde. In het kader
van art. 10 EVRM (,Rotterdam') gaat het weI mede om de 'bescherming
van de goede zeden'. Rechtens aanvaardbaar acht de Vz beperkingen die
reacties van omwonenden op de uiting vanwege de kwetsend geachte inhoud
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als motief hebben. Het gaat hier om de 'hostile audience'-problematiek,
waaruit de verwevenheid van de goede zeden en de openbare orde blijkt.
Van belang is tevens dat in deze zaak een evenredigheidstoetsing wordt
verricht.

Een voor het kort geding kenmerkende terughoudendheid komt in de
wijze van toetsing op twee punten tot uitdrukking, maar doet nauwelijks
af aan de algehele houding die van een gangbare rechtmatigheidstoetsing
getuigt.

3. 7 Standplaatsverbod

Het aanbieden en verkopen van waren op markten, straten en pleinen wordt
in de gemeenten niet aan iedereen toegestaan. Ruimtegebrek ligt aan de
beperking van het aantal standplaatsen ten grondslag, maar ook kunnen
redenen van economische aard een rol spelen. Zodra echter op een
standplaats materiaal wordt aangeboden dat als uiting in de zin van art.
7 Gw is te beschouwen, is het weigeren van een standplaatsvergunning een
inbreuk op de uitingsvrijheid. Na een beschouwing van de regelgeving in
§ 3.7.1 komen in § 3.7.2 respectievelijk § 3.7.3 de interpretatie met het
oog op de reikwijdte van de uitingsvrijheid en de wijze van toetsing aan
dit grondrecht aan de orde, met conclusies in § 3.7.4.

3. 7.1 Regelgeving

De ambulante handel in gemeenten heeft tot een gestage stroom van Arob-
jurisprudentie aanleiding gegeven. 181 Onder het begrip 'ambulante handel'
is ondermeer de markthandel en de op een vaste standplaats bedreven
straathandel te begrijpen. 'Venten' is iets anders. Daarbij wordt aan
willekeurige gegadigden verkocht, anders dan op een vaste standplaats.
Op de ambulante handel hebben verschillende a.m.v.b.'s betrekking die
op de Vestigingswet bedrijven 1954 berusten. Daarnaast kunnen op grond
van de autonome regelende bevoegdheid gemeenteraden wegens aan de
bescherrning van bijvoorbeeld de openbare orde of verkeersveiligheid
ontleende motieven de vestiging van bedrijven aan regels onderwerpen.
Dit kan mede betrekking hebben op vergunningstelsels voor standplaatsen.
Belangrijk hierbij is de vraag of gemeentebesturen voor de verdeling van

181 Vgl. J.J. Driessen, Gemeentelijke regulering van standplaats- en ventvergunningen, TvO
1987, p. 33-36; J. Wouters, Gemeente en ambulantehandel: een overzicht, Gst. 1988,6863,
I.
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standplaatsvergunningen een 'maximumstelsel' mogen hanteren in het leader
van de openbare orde of verkeersveiligheid, en de vraag of en in hoeverre
economische motieven (het behoeftecriterium: een evenwichtige branchever-
deling in de gemeente) een rol mogen spelen.

Hier van belang is het verbod om op of aan de openbare weg een
standplaats in te nemen om bijvoorbeeld goederen te verkopen of te verhuren
(Gst. 6789, 5; Gst. 6869, 5). In een variant hiervan wordt kennelijk
rekening gehouden met de grondwettelijke bescherming van het aanbieden
van gedrukte stukken, geIet op de zinsnede 'met uitzondering van gedrukte
stukken en hetgeen daarmee op een lijn moet worden gesteld' (AB 1985,
192; vgl. ook ABkort 1991, 1105, alwaar tevens de mogelijkheid bestaat
van een vergunningplicht in het belang van de openbare orde, voor het
aanbieden ofverkopen van gedrukte en geschreven stukken). Tevens komt
een verbodsbepaling voor die is toegespitst op het marktterrein (AB 1982,
28). Steeds is het mogelijk om individuele gevallen van het verbod uit te
zonderen. De begrippen vergunning, ontheffing of toestemming komen
daarbij alle voor. In een enkel geval wordt gesproken van het 'toewijzen
van standplaatsen', wat op limitatief opgesomde gronden geweigerd kan
worden (KG 1991, 64).

3.7.2 Interpretatie

De standplaatsmaterie leidt tot vragen met betrekking tot de verhouding
tussen het eerste en het derde lid van art. 7 Gw, en met betrekking tot de
toepasselijkheid van art. 10 EVRM en art. 19 IVBP.

In de Voorzittersbeschikkingen inzake Wervershoof en Hoom CAB1985,
192, resp. Gst. 6789, 5) wordt weI strijd met art. 10 EVRM, en met art.
19 IVBP, aangevoerd, maar komt de Vz noch aan interpretatie, noch aan
toetsing toe. Ook hier blijkt dus dat art. 19 IVBP wel dikwijls in samenhang
met andere positiveringen van de uitingsvrijheid als toetsingsmaatstaf wordt
voorgesteld, maar dat elke zelfstandige betekenis van deze bepaling
ontbreekt.

Art. JOEVRM
In de zaak betreffende de marktstandplaats in Krimpen aan den Ussel (20
december 1982, AB 1983,243) hanteert de Afdeling art. 10 EVRM. Het
op een dergelijke standplaats verkopen van boeken wordt beschermd door
de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden door te geven. De ArRvS laat
in het midden of het belang dat met de beperking in casu gediend wordt,
te weten het ordelijkverloop van het marktgebeuren, valt onder de belangen
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die in het tweede lid van art. 10 genoemd worden, omdat zij al niet kan
inzien dat de beperking in verband met de absolute verzekeringsplicht
noodzakelijk is. Opvallend is hier dat de Vz (1 mei 1981, AB 1982, 28)
eerder in dezelfde zaakjuist art. 18 IVBP betreffende de godsdienstvrijheid
had aangehaald. Dit ligt ook in de rede, daar het gaat om, ook door de
appellant aangevoerde, gewetensbezwaren tegen de genoemde plicht tot
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, als voorwaarde voor het
verkrijgen van een standplaatsvergunning. Het is de vraag waarom deze
omslag plaats vindt. De reden houdt wellicht verband met de door de
Afdeling geprefereerde wijze van toetsing, waarop hieronder nader wordt
ingegaan.

In plaats van art. 10 had de ArRvS ook art. 7 Gw kunnen hanteren.
Het gaat om boeken, op de bescherming waarvan het oude art. 7 zeker
toepasselijk was. Volgens art. 60 EVRM moet het meeste bescherming
biedende grondrecht worden toegepast. Art. 10 is dat in zoverre de
bescherming van dit artikel niet is beperkt tot zelfstandige verspreidingsmid-
delen. Maar aan de andere kant bevat art. 10 geen expliciet censuurver-
bod. 182 Volgens Boon omzeilt de Afdeling hier een probleem in verband
met de toepassing van de verspreidingsjurisprudentie door art. lOop een
weinig principiele wijze te gebruiken.l" Het probleem betreft de vraag
of in casu van een zelfstandig verspreidingsmiddel sprake is. Volgens de
Hoge Raad is een boekhandel een wijze van verspreiding die bij uitstek
geschikt is om de in art. 7 Gw gewaarborgde vrijheid van drukpers te
dienen. 184 Een vestigingsvergunningstelsel is een te vergaande regulering
van deze bedrijfstak, welke een aantasting betekent van de dienende taak.
Boon heeft betoogd dat boekenverkoop op de markt niet wezenlijk verschilt
van de verkoop in een winkel; in beide gevallen gaat het om een vaste
standplaats. Deze verkoop is zijns inziens niet als een zelfstandig middel
aan te merken, en dus weI aan een vergunning te binden. Dit heeft ook
de voorkeur vanwege de beperkte ruimte op de markt en de scheve ogen
die een vergunningloze standplaats bij andere handelaren zal oproepen.l"
Door een keuze ten aanzien van dit vraagstuk in het midden te laten draagt
de Afdeling niet bij aan de ontwikkeling van de grondrechtendogmatiek.
Het vraagstuk laat ook zien tot welke gekunstelde vragen de systematiek
van de verspreidingsjurisprudentie kan Ieiden.

182 Vgl. R. de Winter, noot bij deze uitspraak in NJCM-Bulletin 1983, p. 138.
183 P.I. Boon, noot AB 1983, 243.
184 HR 22 maart 1%0, NJ 1960, 274.
185 P.I. Boon in genoemde noot, en in: Zonder voorafgaand verlof, Nijmegen 1988, p. 20.
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Art. 7 Gw
Betreffende art. 7 Gw levert de standplaatsjurisprudentie het nodige op wat
de uitleg van het derde lid in verhouding tot het eerste betreft. In bovenge-
noemde Krimpen-zaak gaat het weliswaar om de verkoop van boeken, in
andere werden videobanden verkocht (Wervershoof en Hoorn), gaat het
om reprodukties (KG 1991, 64; Rotterdam-Prins Alexander) ofkunstwerken
(schilderijen, litho's en dergelijke: ABkort 1991, 1105; Breda). De Alkmaar-
zaak betreft mondelinge en schriftelijke uitingen in verwevenheid (Gst, 6869,
5; Alkmaar). De Vz brengt in de Wervershoof-beschikking videobanden
onder de werking van art. 7, derde lid, Gw, met een beroep op de
geschiedenis van de totstandkoming van art. 7 Gw 1983. 'Gezien het
onderscheid dat in het artikel wordt gemaakt tussen het openbaar maken
van gedachten en gevoelens door de drukpers onderscheidenlijk radio en
televisie enerzijds, en door de overige middelen anderzijds, moet naar Ons
voorlopig oordeel worden aangenomen dat videobanden als zelfstandig -
overwegend visueel - middel van openbaarmaking onder de werking van
het derde lid van art. 7 vallen.' Verwezen wordt naar de memorie van
toelichting op art. 1.7 van wetsontwerp 13872, waarin wordt gezegd dat
er door de uitbreiding van de bescherming van de uitingsvrijheid in dit
grondwetsartikel geen enkele reden meer zal zijn om bandopnamen,
grammofoonplaten, video-tapes en filmrollen, die in de jurisprudentie al
niet onder het begrip 'drukpers' werden gebracht, alsnog onder het eerste
lid te laten vallen.

Het gemaakte onderscheid is gekunsteld, en heeft daarom ongewenste
gevolgen in de sfeer van de beperkingsmogelijkheden die wat het eerste
en het derde lid betreft uiteen lopeno Onder het eerste lid vallen 'leesbare'
uitingen van gedachten of gevoelens; het begrip 'drukpers' wordt in de
jurisprudentie van de Hoge Raad niet zo eng opgevat dat daaronder alleen
uitingen vallen die op papier van de drukpers komen rollen. Een videoband
is er weliswaar om te bekijken (behoudens dan het lezen van ondertitels),
maar het maakt voor de bescherming door de uitingsvrijheid geen
noemenswaardig verschil of een burger van een uiting kennisneemt via een
boek of via een videoband. De verschillen -veroorzaakt door bijvoorbeeld
de beschikbaarheid van boeken en videobanden, of de geletterdheid van
de bevolking- zijn niet zo groot dat de rangschikking onder twee verschillen-
de artikelleden daardoor gerechtvaardigd wordt. De overeenkomst is veel
belangrijker: de overdracht van informatie en denkbeelden. Ook het
'verspreiden' of in de openbaarheid brengen geeft geen aanleiding om een
verschil te maken tussen geschreven of gedrukte stukken enerzijds, en
videobanden anderzijds. Of het nu om doosjes waarin videobanden zitten,
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of om boeken gaat, deze voorwerpen zullen op vergelijkbare wijze een
bedreiging voor de openbare orde kunnen vormen.

In de uitspraak van de ArRvS van 8 april 1988 (Gst. 6869, 5; NJCM-
Bulletin 1989, p. 821-835; Alkmaar) zijn zowel het eerste als het derde
lid van art. 7 aan de orde.!" De vraag is of een 'marktkraamaetie' onder
het eerste of het derde lid valt. De stellingname van de Afdeling is
onduidelijk: 'Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting moet worden
geoordeeld dat aan de in het geding zijnde marktkraamactie zelfstandige
betekenis toekomt als middel tot bekendmaking van al dan niet in gedrukte
stukken of afbeeldingen belichaamde gedaehten of gevoelens.' Dit heeft
tot gevolg dat twee uiteenlopende beperkingsregiems van toepassing zijn.
Van der Velde betoogt dat het eerste lid de voorkeur verdient vanwege de
zijns inziens grotere beschermingsmogelijkheden."? Volgens hem staat
het verspreiden van leetuur voorop in een marktkraamactie, en dient
mondelinge informatie als ondersteuning hiervan. Dit is eehter niet
aannemelijk. Mondelinge en sehriftelijke uitingen hebben elk een gelijkwaar-
dige eigen betekenis in deze actievorm. Dat dit problemen geeft in de
toepassing (zie voor de wijze van toetsing hieronder), illustreert alleen maar
dat het onderscheid tussen het eerste lid en het derde lid gekunsteld aandoet.
De Afdeling gaat in ieder geval uit van beide artikelleden. Dit blijkt uit
de overwegingen 'in reehte'. Eerst worden de verworvenheden van de
verspreidingsjurisprudentie gesehetst in de uit de plakverbodzaken bekende
standaardtekst. Meteen daarop volgt een alinea over het derde lid, die
aangeeft welke grenzen er zijn aan de beperking van de vorm van de
openbaringsmiddelen. De Afdeling neemt hierbij hetzelfde standpunt in
als in de geluidhinderzaak inzake Oegstgeest (AB 1988,58). Namelijk dat
door niet de inhoud betreffende voorsehriften niet het feitelijk functioneren
van het openbaringsrecht volledig onmogelijk mag worden gemaakt.

Het is vaste jurisprudentie dat de inhoud van een uiting geen rol mag
spelen bij beperkingen door lagere regelgevers van het op het eerste lid
gebaseerde verspreidingsrecht, De Grondwet zelf bepaalt dat bij uitingen
kraehtens het derde lid beperkingen geen betrekking mogen hebben op de
inhoud. Het is een gemeenplaats te stellen dat het onderscheid tussen vorm
en inhoud bij het openbaren van gedachten of gevoelens moeilijk te maken
is. Dit blijkt ook weer uit de Alkmaar-uitspraak, In de overwegingen van
de Afdeling wordt een link gelegd met een door de inhoud opgeroepen

186 Zo ook in VzArRvS 7 december 1990, KG 1991, 64, a1waar betreffende de verkoop van
'reprodukties' met gedifferentieerd wordt tussen beide leden.

187 J. van der Velde, noot in NJCM-Bulletin 1989, p. 821-835.
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reactie bij het publiek rond de marktkraam. Deze inhoud, in casu informatie
over het standpunt van de Zuidafrikaanse regering inzake apartheid, mag
niet op zichzelfbezien, maar weI in samenhang met bijkomende omstandig-
heden een argument voor beperking van de uitingsvrijheid vormen. Als
er tenminste een reeel gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde
is. Boon wijst erop dat de totstandkomingsgeschiedenis van de herziening
van de Grondwet 1983 op dit punt onvoldoende helder is.188 Het Iijkt
erop dat de mogelijkheid om vanwege een 'hostile audience' tot beperkingen
van de uitoefening van de uitingsvrijheid te komen door de grondwetgever
niet is afgewezen. De mogelijkheid van negatieve reacties zaI echter geen
voldoende grond zijn; verdedigd kan worden dat er sprake moet zijn van
onvoldoende mogelijkheden om via verhoogde politiebescherming de zaak
in goede banen te leiden.l" Deze problematiek wordt elders verder
uitgewerkt aan de hand van de jurisprudentie op het recht van betoging.

3.7.3 Toetsing

3.7.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

In de uitspraken inzake Krimpen aan den Ilssel en Wervershoof betreft
het een impliciete respectievelijk expliciete discretionaire bevoegdheid met
gebonden elementen, in tegenstelling tot Hoorn en Alkmaar waar de
beschikkingsbevoegdheid zonder meer vrij is. Het gebonden element in
de Krimpen-zaak wordt gevormd door het vereiste dat een vaste plaats alleen
maar aan personen kan worden toegewezen die genoegzaam verzekerd zijn
tegen wetteIijke aansprakelijkheid. Het is dit punt in de bevoegdheidsom-
schrijving dat vragen oproept uit hoofde van grondrechtsbescherming. De
APV van Wervershoof stelt de eis dat weigeringen van een vergunning
aIleen kunnen geschieden in het belang van de openbare orde, de verkeers-
veiligheid, de zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente en de zorg
voor een evenwichtige brancheverdeling in de gemeente. De bevoegdheid
is zeker discretionair te noemen; niet aIleen is er de vrijheid om aI dan niet
te weigeren, ook de genoemde belangen betekenen in beginsel geen verdere
begrenzing dan aI voortvloeit uit de begrenzing tot gemeentelijke huishoude-
lijke belangen. Het laatstgenoemde belang houdt zelfs een uitbreiding in
die echter op grond van de Arob-jurisprudentie meestal ongeoorloofd is,

188 P.I. Boon, noot AB 1989, 88.
189 Vgl. H.R.B.M. Kummeling en H.M. Oevermans, Uitingsvrijheiden vijandig publiek, Gst.

1991,6913, 1, p. 5-6.
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en in casu ook het breekpunt vormt. Volgens art. 3 Reglement op de
Standplaatsen dat in de zaak betreffende Rotterdam-Prins Alexander
toepasselijk is 'kan' toewijzing van een standplaats geweigerd worden, onder
meer wegens het uiterlijk aanzien van de gemeente en de ruimtelijke
omstandigheden ter plaatse. Ret is in alle gevallen zo dat b. en w. de nodige
speelruimte hebben, en er sprake is van een standplaatsenbeleid.

Dat zelfs een uitzondering in de verordening die kennelijk -rnede- is
bedoeld voor de verkoop van door art. 7 Gw beschermde 'uitingen' tot
problemen aanleiding kan geven, blijkt uit de uitspraak van de ArRvS van
23 augustus 1991 (ABkort 1991, 1105). Ret betreft de APV van Breda in
relatie tot de voorgenomen verkoop van kunstwerken, zoals schilderijen.
Deze 'afbeeldingen' zijn op grond van de APV niet aan een vergunningplicht
voor, onder andere, verkoop vanuit een standplaats onderworpen, tenzij
b. en w. in het belang van de openbare orde anders bepalen (art. 24, derde
en vierde lid, APY). In casu was dit niet gebeurd, zodat het beroep van
de kunstenaar tegen het niet verlenen van een vergunning wordt gehonoreerd
vanwege het feit dat de bestreden besluiten (betreffende vergunningweige-
ring) met deze regeling in de APV in strijd zijn.

Krimpen aan den IJssel: art. 10 EVRM
De ArRvS hanteert in de Krimpen-zaak (AB 1983, 243) allereerst een begin
van abstracte toetsing aan art. 10 EVRM: 'Ret bepaalde in art. 13, eerste
lid, onder d, van de verordening brengt in samenhang met het bepaalde
in de artikelen 5 en 10 met zich, dat het verspreiden van boeken en
overeenkomstige voortbrengselen van de drukpers op de markt in de
gemeente Krimpen aan den I1ssel in het algemeen verboden is voor
diegenen, die niet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.' De
Afdeling oordeelt dat genoemd artikel13, eerste lid, onder d, een beperking
met zich brengt van de in art. 10, eerste lid, EVRM neergelegde vrijheid
om inlichtingen of denkbeelden door te geven. Doel van de beperking is
volgens verweerder 'optimale condities te scheppen voor een zo ordelijk
mogelijk verloop van het marktgebeuren. Daaronder valt ook het zoveel
mogelijk veilig stellen van een verhaalsmogelijkheid voor een benadeelde
marktbezoeker.' Maar dan haakt de ArRvS af. De lijn wordt niet doorge-
trokken door middel van een oordeel over de verenigbaarheid van de
bepaling in abstracto. De rechter schuift op naar een concrete wijze van
toetsing aan art. 10 EVRM. 'Voor zover al zou moeten worden aangenomen
dat het hierin gelegen belang onder een van de in artikel 10, tweede lid,
van het Verdrag genoemde belangen - bijvoorbeeld van de openbare orde -
valt te begrijpen, dan nog vermag de Afdeling niet in te zien dat voor
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bescherming van dat belang in het onderhavige geval deze beperking,
waarvan geen vrijstelling verleend kan worden, noodzakelijk is.' De ArRvS
acht 'in dit gevaI' toepassing van genoemde verordeningsbepaIing niet
verenigbaar met artikel 10 EVRM. Deze handelwijze geeft blijk van een
terughoudende opstelling, de verbindendheid van de aIgemene norm wordt
in het midden gelaten. Het had uit het oogpunt van grondrechtsbescherming
meer voor de hand gelegen om de eis van verzekerd zijn in het aIgemeen
te beoordelen, in navolging van de Vz. Dan had echter een uitspraak moeten
worden gedaan over de vraag of gewetensbezwaren deze wettelijke bepaIing
opzij kunnen zetten. Het feit dat het in casu over boeken gaat, maakte het
mogelijk voor een concrete benadering te kiezen via art 10 EVRM.

Alkmaar: art. 7, derde lid, Gw
De Alkmaar-zaak (AB 1989, 88) is opmerkelijk omdat de Afdeling hier
twee ijzers in het vuur steekt: zowel het eerste aIs het derde lid van art.
7. De mogelijkheden tot beperking lopen hierbij uiteen. De wijze van
toetsing in deze zaak geeft aan dat een gescheiden toetsing aan het eerste
en aan het derde lid niet mogelijk is, aIs deze beide in een casus worden
toegepast. De toetsing gaat aIs voIgt in haar werk. Eerst is zij abstract.
De uit de APV voortvloeiende beperking van het middel van de rnarktkraam-
actie is op zichzelf niet in strijd met het eerste of het derde lid. Van belang
is, wat ook uit de plaatsing in hoofdstuk IT van de APV blijkt, dat het
ontheffingstelsel ter bescherming van de openbare orde is ingesteld. De
voorschriften van de APV bIijven binnen de grenzen van het gemeentelijk
huishoudelijk belang, aangezien een ontheffing niet vanwege de inhoud
van te openbaren gedachten of gevoelens mag worden geweigerd. Hiermee
is de zaak nog niet afgedaan. 'Het vorenstaande neemt niet weg dat de wijze
waarop verweerders gebruik maken van hun bevoegdheid om ontheffing
te verlenen dan weI te weigeren mede van invloed is op het antwoord op
de vraag of in een bepaaId gevaI van schending van de grondwettelijke
waarborgen moet worden gesproken.' Vervolgens betrekt de ArRvS de
eventuele reacties van een vijandig gezind publiek in de toetsing ('hostile
audience'). 'Aan verweerders dient te worden toegegeven dat zich de situatie
laat denken dat de inhoud van de met gebruikmaking van een gevraagde
ontheffing te openbaren gedachten of gevoelens - niet op zichzelf doch in
samenhang met bijkomende omstandigheden van het gevaI - aanleiding geeft
tot gerechtvaardigde vrees voor aantasting van de belangen die het
ontheffingstelsel beoogt te beschermen. ' In casu is echter niet aangetoond
dat het belang van de openbare orde, of meer specifiek het belang van de
veiligheid op de weg, een belemmering vormt voor het verlenen van de

357



Hoofdstuk 6

ontheffing, omdat er geen reeel gevaar voor ernstige verstoring van de
openbare orde is. De appellante mocht niet in de uitoefening van het recht
op vrije meningsuiting worden beperkt. Het bestreden besluit is genomen
in strijd met het eerste en het derde lid van art. 7 Gw, en wordt op de a-
grond vernietigd.

De aanpak in deze casus gaat verder dan in de zaak van de Oegstgeestse
geluidswagens (AB 1988, 58, zie 6.3.4), waar ook het derde lid aan de
orde is, aangezien de toetsing zich niet beperkt tot het gevoerde ontheffin-
genbeleid in het algemeen. De beoordeling betreft het concrete gevaI, en
gaat in op de vraag of de houding van derden ten aanzien van de actie op
de juiste wijze door het gemeentebestuur in de besluitvorming is verdiscon-
teerd.

De betrokkenheid van het derde lid leidt tot een toetsing die afwijkt
van de gebruikelijke toetsing aan het eerste lid. Merkwaardig is hierbij dat
het ontheffingstelsel op zich door de beugel kan, wat botst met de eerder
gegeven (standaard- )overweging dat het gebruik van een zelfstandig middel
van verspreiding niet van een voorafgaand verlof van de overheid afhankelijk
mag worden gesteld. Een aIgeheel vergunningstelsel, waarvan hier sprake
is, is op grand daarvan uitgesloten. Een benadering conform het eerste lid
had er toe moeten leiden dat de verordeningsbepaling onverbindend was
verklaard. In dit gevaI gaat het om een regeling die aIleen af en toe een
inbreuk op de uitingsvrijheid zaI kunnen betekenen; een abstracte toetsing
met aIs resultaat een onverbindendverklaring schiet dan het doel van een
afdoende grondrechtsbescherming voorbij. De Afdeling lijkt hier een type
abstracte toetsing te hanteren, waarbij het feit dat de regeling, mede gezien
de rubricering van de APV, een beperking in het belang van de openbare
orde 'kan' betekenen, verbindendheid van de regeling met zich brengt.

Een op het derde lid gebaseerde benadering biedt waarschijnlijk meer
mogelijkheden voor een afweging van de uitoefening van het grondrecht
tegenover het belang van de openbare orde, waarbij met de reacties van
omstanders rekening kan worden gehouden."? Overigens pakt de toetsing
in deze zaak voor de mate van grondrechtsbescherming niet nadelig uit.
De gevolgde benadering laat vragen open, maar kan een incident zijn,
toegespitst op de marktkraamactie. Dit moet nog blijken. In een voorlopige-
voorzieningsprocedure over de weigering van een standplaats voor de
verkoop van reprodukties in de deelgemeente Rotterdam-Prins Alexander
(VzArRvS 7 december 1990, KG 1991, 64) wordt nog geen duidelijkheid
verschaft. In abstracto wordt vluchtig aan zowel het eerste aIs het derde

190 Zie ook J. van der Velde, noot in NJCM-Bulletin 1989, p. 832.
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lid van art. 7 Gw getoetst, nadat door de verzoeker is gesteld dat het
vergunningvereiste in strijd is met art. 7 Gw, art. 10 EVRM en art. 19
IVBP. Strijdigheid met art. 7 Gw wordt ontkend onder overneming van
de stelling van verweerder dat binnen de deelgemeente alle ruimte is voor
de verspreiding dan wel vertoning van onder meer gedrukte stukken.
Verweerder kon, de betrokken belangen afwegende, in redelijkheid tot het
bestreden besluit komen. De Vz maakt geen onderscheid in de wijze van
toetsing tussen beide leden van art. 7. Qua strekking wordt wellicht
aangesloten bij het voor het derde lid door de Afdeling gebezigde criterium
dat het feitelijk functioneren van het grondrecht niet onmogelijk mag worden
gemaakt.

3.7.3.2 Toetsing in kart geding

In beide uitspraken van de Vz, die dezelfde videotheek-organisatie uit
Pijnacker als verzoekster kennen, is er duidelijk sprake van een terughou-
dendheid in de beoordeling in verband met de plaats van deze spoedprocedu-
re.191 Een verschil tussen beide zaken is er wel. In de beschikking inzake
Wervershoof van 9 maart 1984 (AB 1985, 192) houdt de terughoudendheid
in dat uitdrukkelijk wordt afgezien van toetsing van het bestreden besluit
aan art. 7, derde lid, Gw, art. 10 EVRM, en art. 19 IVBP, na te hebben
gememoreerd dat vanwege de verzoekster strijdigheid met deze drie
bepalingen is aangevoerd. Overwogen wordt: 'In het kader van het
onderhavige verzoek tot toepassing van art. 80 Wet RvS menen Wij Ons
voorshands van een oordeel omtrent eventuele strijdigheid van het bestreden
besluit met art. 7 derde lid Gr. w. dan wel met evenvermelde verdragsbepa-
lingen te moeten onthouden.'

Vervolgens wordt 'daartoe' overwogen dat een gemeentelijk beleid,
waarbij het behoefte-element in het algemeen als een weigeringsgrond voor
een standplaats- of een ventvergunning wordt gehanteerd, zich niet met
de landelijke vestigingswetgeving verdraagt, omdat deze uitgaat van de
vrijheid van ondernemingsgewijze produktie en distributie, maar dat
gemeentelijk ingrijpen aanvaard kan worden, 'indien dit er toe strekt te
verhinderen dat het door de ter plaatse bestaande winkels aan de consument
geboden voorzieningsniveau in gevaar zou komen.' Van een dergelijk gevaar
is in casu niet gebleken.

191 Dit is anders in de hiervoor aI behandelde uitspraak van de VzArRvS van 7 december 1990
(KG 1991, 64; Rotterdam-Prins Alexander).
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De handelwijze van de Vz is in twee opzichten opmerkelijk. Ten eerste
gaat de Vz weI uitgebreid in op de bescherming van videobanduitingen in
relatie tot art. 7 Gw, en wordt op een indringende wijze de strekking van
art. 199 APV onderzocht in het licht van art. 7 Gw, ook al wordt daarbij
plichtmatig opgemerkt dat een en ander' naar Ons voorlopig oordeel' moet
worden aangenomen. Dit is echter te verklaren door te wijzen op de redactie
van het standplaatsverbod welke drukwerken en daarmee gelijk te stellen
uitingen van het verbod uitzondert. Gelet op deze redactie is het van belang
of videobanden op een lijn zijn te stellen met drukwerken en dus onder
het eerste lid vallen. De Vz ontkent dit, en verklaart dat het derde lid van
art. 7 Gw toepasselijk is. Vervolgens geeft de Vz als voorlopig oordeel
dat er onvoldoende grond is om aan te nemen dat de tekst van art. 199 APV
de strekking heeft om videobanden als zelfstandig middel van openbaarma-
king van gedachten en gevoelens op een lijn te stellen met gedrukte stukken.
Voor dit oordeel is van belang dat, zoals namens verweerders is gesteld,
uit de wetsgeschiedenis voIgt dat de bedoeling is alleen die openbaringsmid-
delen samen te brengen die volgens de jurisprudentie op art. 7 Gw dezelfde
bescherming als uitingen via de drukpers behoren te krijgen. Resultaat van
deze toetsing is dat in casu het verhuren van videobanden via een standplaats
onder het verbod valt. Ten tweede is de daarop volgende toetsing van het
gemeentelijk beleid ook bepaald niet afstandelijk te noemen. De verklaring
voor het niet toetsen van het bestreden besluit aan de uitingsvrijheid, kan
mede liggen in het feit dat de genoemde strijd met landelijke regels al tot
een negatief oordeel van de Vz leidt. Het is niet meer nodig in te gaan op
de nog weinig uitgekristalliseerde plaats van het derde lid van art. 7.

Eenzelfde terughoudendheid wordt toegepast in de beschikking van de
Vz van 20 juli 1984 (Gst. 6789, 5). De verzoekster stelt dat het bestreden
besluit en het daaraan ten grondslag liggende artikel in strijd zijn met art.
7, derde lid, Gw, art. 10 EVRM, en art. 19 IVBP, vanwege het feit dat
de verhuur van videobanden moet worden aangemerkt als een vorm van
meningsuiting. Met een gelijke redenering als bij de vorige uitspraak
onthoudt de Vz zich van een oordeel. Daarna voIgt weer weI een uitgebreide
toetsing van het gevoerde standplaatsenbeleid waarin de betrokken belangen
worden afgewogen. Anders dan in de vorige, oudere, zaak wordt bier niet
de positie van videobanden ten opzichte van art. 7 onder de loep geno-
men. De Vz besluit in beide zaken tot schorsing en geeft een voorlopige
voorziening, welke inhoudt dat verzoekster wordt behandeld als ware haar
een standplaatsvergunning verleend.
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3.7.4 Conclusies

Interpretatie
Aan de verdeling van standplaatsen in gemeenten zitten vele juridische haken
en ogen. Slechts een daarvan is de bescherming van de uitingsvrijheid. Dit
probleem heeft aanleiding gegeven tot een bijdrage aan de jurisprudentie
op het derde lid van art. 7 Gw. Daarnaast blijkt art. 10 EVRM in een enkel
geval maatstaf voor grondrechtenbescherming te kunnen zijn.

Ret verspreiden van videobanden valt onder het derde lid, evenals
gedeeltelijk het verschijnsel van de marktkraamactie. Dit fenomeen wordt
ook door het eerste lid bestreken (Gst. 6869, 5), waarbij dus in beginsel
de uiteenlopende beperkingsmogelijkheden van beide leden op een casus
toegepast kunnen worden. Ret de meeste bescherrning biedende grondrecht
dient dan echter voorrang te krijgen. Inhoudelijke aspecten kunnen onder
omstandigheden ('hostile audience') mede ten grondslag liggen aan de
beperking van openbaringen in de zin van het derde lid; dit illustreert het
problematische onderscheid dat in het derde lid tussen vorm en inhoud van
uitingen wordt gemaakt.

Toetsing
De toetsing aan art. 7 Gw in de Alkmaarse zaak (Gst. 6869, 5) vertoont
een uitgesproken sui-generiskarakter vanwege de verwevenheid van het
eerste en het derde lid in verband met de marktkraamactie. De toetsing
bevat overwegingen die kenmerkend zijn voor de verspreidingsjurisprudentie
op het eerste lid (abstracte toetsing), en voor een met het derde lid
samenhangende op de concrete situatie toegespitste benadering. Ret is echter
nog te vroeg om tot een nieuwe benadering van het eerste lid te concluderen.
Ook het geval waarin aan art. 10 EVRM wordt getoetst (de Krimpen aan
den Ilssel-zaak; AB 1983, 243) laat zowel het abstracte als het concrete
aspect van de toetsing zien. De Afdeling stelt zich hierbij enigszins
terughoudend op. De beoordeling in abstracto leidt echter niet tot een
uitspraak over de verenigbaarheid van de algemene regel met art. 10, en
de concrete toetsing biedt in deze casus de rechter de mogelijkheid een
principiele grondrechtelijke vraag over gewetensbezwaren te omzeilen.

Integenstelling tot de andere groepen uitspraken inzake de uitingsvrijheid
stelt de VzArRvS zich hier in enige gevallen zonder omwegen principieel
op het standpunt dat een toetsing aan de uitingsvrijheid achterwege moet
blijven, ook al lijkt dat in deze gevallen niet erg consequent.
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3.8 Diversen

In deze paragraaf worden enige uitspraken samengebracht, alle van de
Afdeling, die geen aparte behandeling als categorie behoeven. Ret gaat
om uiteenlopende gebieden als het vreemdelingenrecht en het kiesrecht,
en tevens om een aparte loot van de uitingsvrijheid: het 'recht op informa-
tie' .

3.8.1 Regelgeving

Een bonte verzameling van regels passeert bier de revue. Ret is natuurlijk
ondoenlijk deze meer dan schetsmatig aan te geven. De Vreemdelingenwet
is bier van belang, voor zover het gaat om het verkrijgen van een
verblijfsvergunning of een vluchtelingstatus. De procedure voor registratie
van politieke groeperingen ten behoeve van verkiezingen in de Kieswet
wordt aangehaald, en een gemeentelijke verordening op het begraven.
Anders dan in de overige paragrafen zijn bier dan ook geen gemeenschappe-
lijke kenmerken te onderscheiden.

3.8.2 Interpretatie

Grajsteen
Soms wordt de uitingsvrijheid niet door de rechter aangedragen, maar door
een annotator in de uitspraak 'gelezen'. De materie heeft dan kennelijk
grondrechtelijke aspecten die door de beschouwer kunnen worden gebruikt
als standaard voor kritiek. Voor de geloofwaardigheid van een dergelijke
handelwijze is echter cruciaal de vraag hoever het toepassingsgebied van
een grondrecht opgerekt kan worden, zonder dit recht geweld aan te doen.
De vrijheid van meningsuiting heeft vrij vaste contouren, maar in deze
paragraaf blijkt dat er toch grensgevallen zijn. Een voorbeeld hiervan is
de Afdelingsuitspraak van 20 mei 1988 (Gst. 6864, 5; Grafsteen Meeden).
Het gaat om de vraag of een gemeentelijke verordening op het begraven
en het daarop gebaseerde besluit van b. en w. voorschriften mogen bevatten
over de kleur en de vorm van grafstenen. In casu waren deze regels zeer
strikt, teneinde ondermeer uit esthetisch oogpunt een eenvormig geheel
te verwezenlijken. Hennekens vraagt zich af of de keuze voor een bepaalde
grafsteen niet wordt beschermd door art. 7, derde lid, Gwen door art. 6,
tweede lid, Gw, waarbij hij aangeeft dat de appellante zich heeft beroepen
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op de art. 9 en 10 EVRM, zonder dat de ArRvS hierop in is gegaan.!"
De onderhavige beperking staat, als de combinatie van vorm, kleur en
materiaal een wijze van uiten oplevert, op gespannen voet met art. 7, derde
lid, aangezien het verbod voor afwijkende typen absoluut is. De Afdeling
heeft er kennelijk niets in gezien, en een andere weg gekozen ter beslechting
van het geschil.

Vreemdelingenrecht
Ben 'grensgeval' in andere zin wardt gevormd door het vreerndelingenrecht,
waarbij het namelijk op zich goed voorstelbaar is dat bij de rechter aan
te vechten beslissingen de uitingsvrijheid aantasten."" Dat dit veel
voorkomt blijkt echter niet expliciet uit de onderzochte jurisprudentie; daar
ligt wat het vreemdelingenrecht en de grondrechten betreft de nadruk op
art. 8 EVRM.I94 Er zijn in ieder geval weI geschillen die relevant zijn
vaor de uitingsvrijheid, zander dat de rechter dit onderkent. De uitspraak
van de ArRvS van 14 december 1978 (tB/S ill nr. 105a) is hier een
voorbeeld van. Het gaat om de poging van de Amerikaan Agee een
verblijfsvergunning te verkrijgen, Centraal staat de in de wet opgenomen
weigeringsgrond 'algemeen belang' (art. 11, vijfde lid). Voorbij wordt
gegaan aan het feit dat de weigeringsgrond dat de journalistieke werkzaarn-
heden niet in het Nederlands belang zijn, de uitingsvrijheid raakt.""

Van de bescherming van de uitingsvrijheid door art. 10 EVRM is in
dejurisprudentieeen voorbeeld aangetroffen: ArRvS 19 juli 1990 (AB Kort
1990, 776). Aan de orde is evenwel een combinatie van bepalingen uit het
EVRM, dat wil zeggen naast art. 10 ook de art. 3, 8,9 en 11 EVRM. De
omstreden activiteiten van de vreemdeling in kwestie - een Britse journalist
die de vluchtelingstatus wil verkrijgen - betreffen het uitdragen van de
pedafiele geaardheid. Het feit dat meerdere grondrechten worden aangehaald
illustreert dat het toepassingsgebied van elk met betrekking tot de casus
onduidelijk is. Het (nagenoeg) ontbreken van materiaal ten aanzien van
art. 7 Gwen art. 10 EVRM kan lei den tot de conclusie dat de Arob-rechter

192 H. Hennekens, naschrift Gst. 6864, 5.
193 W.L.J. Voogt, Vreemdelingen en grondrecbten, NIB 1990, p. 223; M.e. Burkens, J. Bokma,

H.P. Vonhogen, W.L.J. Voogt, Actuele ontwikkelingen en problemen op bet terrein van
de gelding van grondwettelijke grondrecbten, in: Recht aIs norm en aspiratie, Nijmegen
1986, p. 291-292.

194 A. H.J. Swart, Het recbt op gezinsleven in bet Europees Verdrag en het vreemdelingenrecht,
in: Handelingen NJV 1990-1, Zwolle, p. 185-262.

195 Hierop wijst Vonhogen in de aant. bij deze uitspraak in tBIS.
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een restrictieve opvatting heeft van de reikwijdte van beide bepalingen wat
het vreemdelingenrecht betreft.

Recht op informatie
Op de grens van de reikwijdte van de in de Grondwet en verdragen
gepositiveerde uitingsvrijheid ligt het 'recht op informatie', dat in het
verlengde ligt van de vrijheid om informatie te garen ofte ontvangen. Gelet
op de Arob-jurisprudentie is een summiere toelichting hier voldoende. Noch
in art. 7 Gw, noch in art. 10 EVRM wordt een grondrecht op het
verstrekken van overheidswege van informatie verwoord. Uitdrukkelijk
los van de uitingsvrijheid is wei in hoofdstuk 5 van de Grondwet een
algemene bepaling opgenomen over openbaarheid van overheidswege (art.
110), welke nu als grondslag dient voor de Wet openbaarheid van bestuur.
Art. 10 EVRM behelst volgens het EHRM mede de 'freedom to receive
information'. Het is nog geen uitgemaakte zaak of deze vrijheid een
algemeen of specifiek recht op toegang tot overheidsinformatie voor een
ieder omvat.!" De Hoge Raad (23 oktober 1987, NJ 1988, 310) gaat
er in een geschil tussen de NOS en de KNVB van uit dat uit art. 7 Gw,
art. 10 EVRM en art. 19 IVBP niet het recht kan worden afgeleid om
nieuws te garen en bericht te geven als dit betekent een vrije toegang tot
wedstrijden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat voor de
uitzendingen waarop het geschil betrekking heeft, en ongeacht het
eigendoms- of gebruiksrecht van het stadion. De Hoge Raad gaat er
overigens impliciet vanuit dat bedoelde artikelen in dit geval horizontale
werking hebben; het uitgangspunt van de bepalingen is dat degene (overheid
of burger) die informatie aan de media onthoudt, niet 'daardoor' al in strijd
met deze artikelen handelt. 197

In het kader van de Grondwetsherziening is er uitdrukkelijk van af
gezien een grondrecht op overheidsinformatie afzonderlijk op te nemen.
De regering gaf hierbij wei een vergaande extensieve interpretatie van art.
7, eerste lid, Gw: de garingsvrijheid is een element van het openbaren van

196 A.A.L. Beers, Public Access to Government Information towards the 21st Century, E.J.
Dommering e.a. (ed.), Information Law towards the 21sr Century, Deventer 1992, p. 185
e. v. Beers betoogt op grond van een aantal ongepubliceerde uitspraken van de ECRM dat
een recht van de burger op overheidsinformatie als onderdeel van de ontvangstvrijheid door
de Commissie wordt erkend als het gaat om informatie die algemeen toegankelijk is krachtens
nationale wetgeving. Deze wetgeving is dan een noodzakelijke voorwaarde om in dezen
van een grondrecht te spreken, maar kan vervolgens getoetst worden aan art. 10, tweede
lid, EVRM.

197 Zie ook HR 25 JUDi 1965, NJ 1966, ll5.
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gedachten of gevoelens in die gevallen waarin er een nauwe samenhang
is tussen garen en uiten.!" Overigens betekent de garingsvrijheid nog
niet dat daaruit een recht op informatie voortvloeit; zij kan ook alleen
bestaan uit een onthoudingsplicbt voor de overheid. Er is dus geen sprake
van een grondrecht op informatie in art. 7 Gw met daarop toegesneden
beperkingsgronden, waaraan de rechter zou kunnen toetsen. Een uitspraak
van de ArRvS is in dit kader relevant.

In verband met de uitspraak van de ArRvS van 16 oktober 1980 (tB/S
V nr. 202; Persconferentie Utrecht) hanteert De Meij art. 19 IVBP als
maatstaf voor kritiek."? In casu wordt een lid van de gemeenteraad de
toegang geweigerd tot een persconferentie van de gemeentepolitie. Deze
weigering wordt door de Afdeling niet als een beschikking gekwalificeerd.
Voornoemde auteur trekt hier een parallel met de weigering informatie te
verstrekken. De vraag die hij zich stelt is of de 'een ieder' toekomende
garingsvrijheid krachtens art. 19 niet ook ten aanzien van de toegang tot
een persconferentie geldt.

Het begrip 'recht op informatie' komt op een geheel andere wijze ter
sprake in de Afdelingsuitspraak van 30 september 1985 (tB/S V nr. 381;
Vademecum voor Huisartsen). Het geschil betreft de intrekking door de
Directeur-Generaal van de PTT van een voorlopige machtiging tot
verzending van een nascholingsblad voor huisartsen tegen het periodiekenta-
rief. Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op het recht om informatie te
ontvangen uit algemeen toegankelijke bronnen, wat niet expliciet in de
Grondwet is neergelegd, en daarom ook als grensgeval is te zien. Hier
neemt de ArRvS in aanmerking 'dat de speciale en gunstige behandeling
die de wetgeving garandeert met betrekking tot dagbladen en daarmee gelijk
te stellen periodieken bedoeld is om de uitoefening van het in de grondwette-
lijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting begrepen recht op informatie
te bevorderen.' Dit zou kunnen wijzen op een socialiserende interpretatie
van de ontvangstvrijheid, als wordt aangenomen dat het grondrecht mede
door positieve overheidsmaatregelen moet worden gediend. De zaak is
tevens opvallend omdat de vrijheid van meningsuiting aan de orde komt
in het kader van de ontvankelijkheidsvraag, namelijk bij de vraag of van
een beschikking sprake is. Er is een beschikking omdat een wettelijke
regeling wordt geinterpreteerd als dienend ter bevordering van het recht

198 Kamerstukken Il, 1981-1982, 16 905- 16 938, nr. 5, p. 14-15; dit standpunt wordt
bekritiseerd door Kortmann 1990, p. 381.

199 I.M. de Meij, aant. tBIS V nr. 202.
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op informatie.i'" Dit is een uitzonderlijke functie voor een grondrecht,
vergelijkbaar met wat in hoofdstuk 8 over het recht van petitie wordt
gezegd.

Kiesrecht
Op weer een andere wijze is het terrein van het kiesrecht een 'grensgeval' .
Niet omdat de uitingsvrijheid niet in verband kan worden gebracht met het
actief en passief kiesrecht -deze vrijheid is mede grondslag van een
democratische samenleving- maar omdat het kiesrecht als grondrecht een
aparte basis heeft in art. 4 Grondwet. Bovendien is de uitoefening van het
kiesrecht gedetailleerd geregeld in de Kieswet, een formele wet en dus niet
aan grondwettelijke grondrechten te toetsen. Art. 10 EVRM heeft geen
betekenis voor de bescherming van het kiesrecht volgens vaste jurisprudentie
van de ECRM.201 Geschillen rond verkiezingen worden dus in het kader
van de Kieswet beslecht. In vier uitspraken van de ArRvS van 23 januari
1986 (Weekoverzicht RvSIR.3 .163-171186; met betrekking tot achtereenvol-
gens 's-Gravenhage, Utrecht, Eindhoven en Arnhem) wordt beoordeeld
of en in hoeverre inhoudelijke argumenten een rol kunnen spelen bij
beslissingen over de registratie van politieke groeperingen ten behoeve van
verkiezingen. Inverband met het bepaalde in de Kieswet en 'mede gelet
op het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 8 van de Grondwet moet worden
geoordeeld dat overtuigingen of opvattingen van een politieke groepering
die zich onder een naam, een aanduiding of beide wil laten inschrijven,
op zichzelf niet kunnen leiden tot het afwijzen van een daartoe gedaan
verzoek.' Terloops wordt hier dus de uitingsvrijheid aangestipt, in
combinatie met de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrijheid, met als
enige doel een aan de Kieswet ontleend argument te versterken. Zoals
gezegd zou art. 7 bij onverenigbaarheid niet aan de regels van de Kieswet
kunnen afdoen.

3.8.3 Toetsing

3.8.3.1 Wijze van toetsing aan de uitingsvrijheid

De voorgaande beschouwing maakt duidelijk dat toetsing, in de zin van
een onderzoek naar de verenigbaarheid met de uitingsvrijheid van bestreden

200 In zijn aantekening bij deze uitspraak betoogt F.A. M. Stroink dat een dergelijke handelwijze
in het algemeen Diet bevordelijk is voor de rechtszekerheid.

201 P. van Dijk, G.I.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie en prakiijk, derde druk,
Nijmegen 1990, p. 454.
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besluiten en het wettelijk kader hiervan, nauwelijks voorkomt in de meeste
van de hier behandelde uitspraken. Zo gaat het in de kiesrechtuitspraken
eerder om een verwijzing dan om een toetsing.

Uitzondering is de uitspraak van de ArRvS over de vluchtelingstatus
voor een Britse journalist CABKort 1990, 776), waarbij een Nederlandse
rechter een Britse situatie moet beoordelen in het licht van art. 10 EVRM.
Doch de hier verrichte toetsing is niet van een indringende aard, en het
abstracte aspect overheerst. De belangrijkste overweging is namelijk dat
het 'niet aannemelijk' is dat de Britse justitiele autoriteiten de grenzen van
de hun toekomende vrijheid om te bepalen of een beperking van een der
rechten in de art. 8,9, 10 of II EVRM noodzakelijk is, hebben overschre-
den of zullen overschrijden, omdat de wettelijke bepalingen waarop de
strafrechtelijke vervolging van appellant is gebaseerd mede ten doel hebben
de bescherming van minderjarigen. Daarom is er onvoldoende grond voor
het oordeel dat strafvervolging en eventuele gevangenisstraf een niet-
noodzakelijke beperking in een democratische samenleving vanwege de
openbare orde en de goede zeden zouden betekenen.

De Nederlandse rechter laat hier dus de buitenlandse overheid een ruime
'margin of appreciation', en bekijkt aileen zeer marginaaI of het doel van
de beperkende regels op zich een beperking kan rechtvaardigen. De
bescherming van de uitingsvrijheid heeft dan ook niet veel om het lijf.
Waarschijnlijk is voor deze terughoudendheid het zedelijkheidsaspect van
belang, in navolging van het EHRM. Het EHRM respecteert in zijn toetsing
dat er uiteenlopende stelsels van nationale moraal zijn.202 Het gaat in casu
om de positie van pedofielen in het Verenigd Koninkrijk. De wijze van
behandeling van deze personen wordt door de journalist aangevoerd ter
verkrijging van de vluchtelingstatus. De terughoudendheid sluit aan bij de
aIgehele benaderingswijze in het vreemdelingenrecht, als het gaat om
grondrechten.

Het is de vraag waarom niet aan art. 7 Gw wordt getoetst. Een
verklaring voor deze houding kan zijn gelegen in de moeilijkheden die
toepassing van art. 7 Gw zou geven voor het huidige wettelijke kader en
daarmee voor een op dezelfde voet voortzetten van het gevoerde vreemdelin-
genbeleid.Y' Art. 7 garandeert het grondrecht aan een ieder, en maakt
geen uitzondering voor vreemdelingen. De formeelwettelijke bepalingen
kunnen vanwege art. 120 Gw niet getoetst worden, maar deze vormen de

202 EHRM 24 mei 1988, A.133 (Miiller e.a.).
203 Zie hierover H.P. Vonhogen, Vreemdelingenrecht, in: Gelijk geregeld, Nijmegen 1984,

p. 84-105, vooraJ p. 93; zie ook Burkens 1989, p. 138.
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basis voor ruime discretionaire bevoegdheden, die weer door uitgebreide
beleidsregels ingekaderd worden. De uitoefening in concreto en het
daaromtrent gevoerde beleid kunnen daarentegen weI aan de Grondwet
getoetst worden. Voor deze toetsing is van belang dat het eerste en het derde
lid van art. 7 aIleen in een formele wet aangegeven beperkingen op het
openbaren respectievelijk de inhoud van het openbaren toelaten, en tevens
dat beperkingen via het weigeren van een verblijfsvergunning (gedeeltelijk)
preventief zijn. Preventieve beperkingen mogen in het kader van art. 7 niet
op het openbaren zelf (eerste lid), of op de inhoud van het openbaren (derde
lid) zien. Als het duidelijk is dat een vergunning is geweigerd vanwege
te verwachten politieke activiteiten met een bepaalde ongewenste inhoud,
die via de drukpers, verbaal of via een 'vertoning' zullen worden verricht,
dan is de weigering in strijd met art. 7, eerste of derde lid, Gw. Echter
via een 'redelijke grondrechtstoepassing', welke dan een restrictieve uitleg
impliceert, is de bestaande praktijk weI te redden, mocht de rechter zich
toch genoodzaakt voelen op art. 7 Gw in te gaan zonder een belangrijk
element van het vreemdelingenrecht onderuit te halen. Ret vreemdelingen-
recht is derhalve een der gebieden waarop de grondwettelijke beperkingssys-
tematiek voor de rechter tot complicaties aanleiding kan geven.

De ArRvS gaat er in de uitspraak over de Britse journalist door weI
aan art. 10 te toetsen, impliciet van uit dat een preventieve beperking via
vergunningweigering op grond van art. lOop zich weI toelaatbaar is. Art.
10 maakt geen onderscheid tussen preventieve en repressieve beperkingen.
In het tweede lid wordt in het algemeen gesproken van 'formaliteiten,
voorwaarden, beperkingen of sancties' . Hieronder valt ook een preventieve
beperking, mits deze noodzakelijk is in een democratische samenleving
met het oog op een der aangegeven belangen.f" Gelet op de derde volzin
zou op grond van een a-contrario-redenering een verbod van vergunningstel-
sels voor de niet in deze zin genoemde aspecten van de uitingsvrijheid
verdedigd kunnen worden. Meer betekenis moet echter gehecht worden
aan het afwegingskader dat art. 10 biedt, waarbij het niet in de eerste plaats
gaat am kenmerken van de beperking, maar am de inhoudelijke eisen die
het tweede lid daaraan stelt.

204 Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, Van drukpersvrijheid tot informatievrijheid, in: F.C.L.M.
Crijns e.a. (red.), Grondrechten, (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, p. 186; P.J. Boon,
Zonder voorafgaand verlof, Nijmegen 1988, p. 39; De Meij 1989, p. 89-91. Wei kunnen
inzake preventieve beperkingen zwaardere toetsingsmaatstaven worden aangelegd; zie recent
EHRM 26 november 1991 (Spycatcher), A.216, overw. 60, en 217, overw. 51.
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3.8.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Het is duidelijk dat in zaken waarin grondrechten niet prominent aanwezig
zijn, andere toetsingsgronden op de voorgrond treden, zoals toetsing aan
wettelijke voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur. Gezien het
bijna ontbreken van toetsing in de behandelde uitspraken kan voor zover
aan beginselen van behoorlijk bestuur getoetst wordt deze toetsing niet
bijdragen of afdoen aan het terughoudend karakter van de benadering van
de uitingsvrijheid.

3.8.4 Conclusies

De hier bijeengebrachte uitspraken worden gekenmerkt door een marginale
rol voor de uitingsvrijheid, hetzij via een bijna terloopse verwijzing door
de rechter, hetzij in het kader van de ontvankelijkheidsvraag, hetzij alleen
via de annotatie. Al deze zaken roepen op verschillende wijze de vraag
op naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

Over vreemdelingenrecht en grondrechten is veel te doen, maar niet
met betrekking tot de uitingsvrijheid, hoewel dit grondrecht zeker relevant
is voor de rechtsbescherming op dit gebied. Dit geeft al blijk van een
restrictieve benadering door de rechter. Als dan al aan dit grondrecht in
de gedaante van art. 10 EVRM getoetst wordt gebeurt dit op uiterst
marginale wijze. Het verlenen en weigeren van vergunningen kan op
gespannen voet staan met het beperkingsstelsel van art. 7 Gw, te weten
het censuurverbod, waaruit blijkt dat de grondwettelijke beperkingssysterna-
tiek in de benadering door de rechter tot moeilijkheden aanleiding geeft.

Op het terrein van het kiesrecht is de uitingsvrijheid een factor op de
achtergrond, meer ter verwijzing dan als toetsingsgrond. Oat de ontwikke-
ling van een grondrecht op informatie nog niet vergevorderd is blijkt ook
uit de Arob-jurisprudentie. Een recht op informatie in de zin van het recht
informatie te ontvangen vervult een uitzonderlijke functie in het kader van
de beoordeling van de ontvankelijkheid. Het geval rond de keuze van een
grafsteen is curieus, maar enigszins vergezocht.
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4 Mdeling geschillen van bestuur Raad van State

4.1 Hinderwet

De Hinderwet werd door de Hoge Raad bezien in het licht van de vrijheid
van meningsuiting. De (Vz)AgbRvS is in zijn voetspoor getreden.

4.1.1 Regelgeving

De Hinderwet heeft tot doel het voork6men van gevaar, schade of hinder
buiten de inrichting zelf door technische voorzieningen in die inrichtingen.
Het doel wordt primair gediend door het stellen van een verbod om gevaar,
schade of hinder te veroorzaken (art. 2). Wat onder inrichtingen moet
worden verstaan wordt bij a.m.v.b. bepaald (Hinderbesluit). De wet kent
een vergunningstelsel, en daarnaast de mogelijkheid van bij a.m.v.b.
geschapen aIgemene uitzonderingen. Volgens art. 13 Hinderwet kan een
vergunning slechts in het belang van het voorkomen of beperken van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting worden geweigerd, en worden op
grond van art. 17, eerste lid, aanhef, Hinderwet aan de vergunning de
voorschriften verbonden die nodig zijn voor het bereiken van het genoemde
belang. Art. 28, eerste lid, bevat een imperatieve sluitingsbevoegdheid voor
een aantaI omschreven gevaIlen waarin de inrichting in strijd met de
Hinderwet in werking is. Het sluitingsbevel wordt afgegeven door het tot
vergunningverlening bevoegde gezag.

4.1.2 1nterpretatie

Drie zaken hebben betrekking op een bevel tot sluiting van een drukkerij
die zonder vergunningin werking is (VzAgbRvS 26 april 1991, Gst. 1991,
6931, 7, Schiedam I; VzAgbRvS 21 januari 1992, ABkort 1992, 223,
Deventer; AgbRvS 9 april 1992, ABkort 1992, 513, Schiedam II).
Aangevoerd wordt dat de verplichting vergunning aan te vragen in strijd
is met art. 7 Gw. Vanwege art. 120 Gw kan alleen het Hinderbesluit aan
de Grondwet worden getoetst. Opmerkelijk is dat de verzoeker in de beide
Vz-uitspraken een beroep doet op de mening van een prive-persoon over
het hier re1evante arrest van de HR van 11 februari 1986, ook aI is deze
persoon Prof. Th.W. van Veen (annotator in de NJ). De noot werd
kennelijk, ten onrechte, zo begrepen dat er zou staan dat de Hinderwet geen
vergunningstelsel voor het drukkersbedrijf bevat. Van Veen merkt
daarentegen op dat de vergunningplicht ziet op de machines in drukkerijen
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die gevaar en hinder kunnen oproepen, en niet op de inhoud van het
gedrukte. De Vz is het in de Schiedam I-zaak met de zienswijze van Van
Veen eens, zonder daar zelf nog overwegingen aan toe te voegen.j'" In
de beide andere uitspraken overweegt de rechter dat het doel en de strekking
van het Hinderbesluit niet is gericht op het belemmeren van het oprichten
en in werking hebben van drukkerijen. Het gaat uitsluitend om het
ondervangen van gevaar, schade of hinder, 'zodat van strijd met artikel
7 van de Grondwet geen sprake is' .

De Afdeling (Schiedam II, het vervolg van I) toetst de eis van een
voorafgaande vergunning voor het oprichten van een drukkerij op grond
van de Hinderwet vervolgens aan art. 10 EVRM en art. 19 IVBP en
concludeert dat er geen strijd is. De belangen die de Hinderwet beoogt te
beschermen behoren volgens de rechter tot de belangen genoemd in art.
10, tweede lid, EVRM (bescherming van openbare veiligheid, gezondheid
en rechten van anderen) en in art. 19, derde lid, IVBP (bescherming van
rechten van anderen en volksgezondheid). De Afdeling volstaat met dit
onderzoek naar de geoorloofdheid van de door de wet beschermde belangen
in het licht van de beperkingsclausules.

In deze geschillen over de Hinderwet en de vrijheid van meningsuiting voIgt
de rechter de Hoge Raad in een vergelijkbaar gevaI: HR 11 februari 1986
(NJ 1986, 673). Deze zaak betreft het cassatieberoep tegen de veroordeling
in hoger beroep door de economische kamer van het Amsterdamse
gerechtshof wegens overtreding van een voorschrift krachtens de Hinderwet.
Naast schending van art. 7 Gw wordt ook schending van art. 10 EVRM
en art. 19 IVBP aangevoerd. De Hoge Raad wijst dit af en verwijst voor
de motivering van dit oordeel naar de conclusie van de A-G Meijers. In
de conclusie wordt gesteld dat, behaIve dat de toetsing van de wet zelf
afketst op art. 120 Gw, het Hinderbesluit niet is gericht op aantasting van
de drukpersvrijheid, maar op het voork6men van gevaar, schade of hinder.
Er zou aileen strijd met art. 7 denkbaar zijn in het geval, van misbruik van
bevoegdheid. De overweging betreffende de verdragsbepalingen komt in
aansluiting op het arrest van de HR van 27 februari 1979 (NJ 1979, 324) -
dat betrekking heeft op de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 - neer op de
redenering dat een redelijke interpretatie van het Hinderbesluit met zich

205 L. Bomhof, noot, Gst. 1991, 6931, 7 (Schiedam I), wijst erop clat de betrokkene er
waarschijnlijk vanuit ging clat een vergunning alleen nodig was, als er sprake zou zijn van
gevaar of hinder. De verzoeker wijst er in dit verband op clat er geen klachten van
omwonenden zijn. Deze vlieger gaat Diet op, art. 2 Hinderwet heeft betrekking op het
'kunnen' veroorzaken van gevaar of hinder.
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brengt dat het bestreden voorschrift gerechtvaardigd is in het licht van de
beperkingsclausuies in art. 10 EVRM en art. 19 IVBP.

Het voor dit onderzoek be1angrijke thema dat al deze zaken gemeen hebben,
is de door de algehe1e Grondwetsherziening van 1983 actuele vraag naar
de toelaatbaarheid van algemene beperkingen.P? De benadering van de
(Vz)AgbRvS komt neer op Of een restrictieve interpretatie van art. 7, Of
de aanvaarding van algemene, niet tot de Grondwet te herleiden, beperkin-
gen. Dit blijkt niet duidelijk uit de bewoordingen. Ook in het arrest van
de Hoge Raad wordt het toepassingsgebied van art. 7 in het midden
gelaten.?" De conclusie van de A-G voert de bij of krachtens de Hinder-
wet te dienen belangen op als doorslaggevend argument voor het oordeel
dat er geen strijd is. Dit kan zo worden uitgelegd dat er geen strijd is
vanwege de afwezigheid van een inbreuk op het grondrecht, of dat er geen
strijd is omdat het om een geoorloofde beperking gaat. Als de overweging
een restrictieve uitleg betekent, dan is het opmerkelijk dat beide verdragsbe-
palingen weI van toepassing worden geacht. Zij zouden dan ook op het
punt van de drukpersvrijheid een grotere werkingssfeer hebben. Gaat het
daarentegen om een algemene beperking van art. 7 - en daarmee om een
impliciete aanvaarding van de leer van de algemene beperkingen - dan past
het toelaatbaar achten van de beperking via de Hinderwet niet in de
grondwettelijke beperkingssystematiek, aangezien het steisel van de
Hinderwet dan een door art. 7 Gw verboden voorafgaand veriof impliceert.
Dit dilemma spee1t niet bij toetsing aan de verdragsrechten, waarbij de
Hinderwet via een op de ruime beperkingsmogelijkheden berustende concrete
belangenafweging tussen het grondrecht van de drukker en het met de
Hinderwet gemoeide belang overeind kan blijven, zonder daarbij de vrijheid
van drukpers eng op te vatten.

In dit kader is ook van belang het overbekende arrest van de Hoge Raad
van 23 mei 1961 (NJ 1961, 427, Vestigingsbesluit grafische bedrijven),
waarin het vereiste van een vestigingsvergunning voor een drukkerij in strijd
met het openbaringsrecht in art. 7 Gw wordt geoordeeld. Een dergelijke
vergunning is echter niet op ren lijn te stellen met een Hinderwetvergunning.
Zij gaat weliswaar uit van het motief van de economische ordening en is
niet op grondrechtsbeperking gericht, maar staat in vergelijking met het
voork6men van hinder en dergelijke in een directer verband met de activiteit
van het drukken als zodanig.

206 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4. J.
207 Zie ook Burkens 1989, p. 132-133.
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Administratieve recbters en de vrijbeid van godsdienst
of levensovertuiging

1 InIeiding

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de jurisprudentie van de administratieve
rechters aangaande het grondrecht op vrijheid van godsdienst of Ievensover-
tuiging, zoals dat is neergelegd in art. 6 Grondwet, en de daarbij aansluiten-
de bepalingen in het EVRM (art. 9) en het IVBP (art. 18). Dit grondrecht
wordt in het vervolg ook weI aangeduid als belijdenisvrijheid of, minder
nauwkeurig, als godsdienstvrijheid. De vraag is op welke wijze de
verschillende administratieve rechters dit grondrecht beschermen: indringend
of terughoudend, in verband met de te beoordelen overheidshandelingen.
Enerzijds worden de reikwijdte en in verband daarmee de beperkingsmoge-
lijkheden van de belijdenisvrijheid onderzocht, en anderzijds richt het
onderzoek zich op de wijze van toetsing aan de genoemde grondrechtsbepa-
lingen, zo nodig in samenhang met de toetsing aan algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.

Het in hoofdstuk 1.4 beschreven probleern in hoeverre naast gevaUen
van 'expliciete' toetsing aan een grondrecht, ook gevallen waarin een
grondrecht meer impliciet een rol speelt moeten worden behandeId, doet
zich met name gevoelen bij de vrijheid van godsdienst oflevensovertuiging.
Een veelheid van geschillen is relevant voor de betekenis van de belijdenis-
vrijheid zonder dat verwezen wordt naar, laat staan getoetst wordt aan,
een der positiveringen van dit grondrecht. Genoemd kunnen bijvoorbeeld
worden de toepassing van de Winkelsluitingswet (de 'compensatiebepaling')
en het sociale-verzekeringsrecht met betrekking tot 'pastoraal werkenden' .
De problematiek van de gewetensbezwaren staat weliswaar in nauw verband
met de vrijheid van godsdienst oflevensovertuiging, maar illustreert aUeen
zijdelings hoe de hier betrokken grondrechtsbepalingen worden gehanteerd. I

Daarom wordt op dit punt volstaan met een gIobaIe schets van de
jurisprudentie per rechter.

Vgl. B.P. Vermeulen, De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem, diss.
BUR, Arnhem 1989.
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Er zijn over de belijdenisvrijheid veel uitspraken van de gewone rechter,
zowel van de strafrechter aIs van de burgerlijke rechter. Deze worden alleen
in het onderzoek betrokken voor zover vergelijkbaar met de door de
administratieve rechters bestreken gevaIlen. 2

2 Hoge Raad en gerechtshoven in belastingzaken

Gewetensbezwaren uit hoofde van godsdienst oflevensovertuiging worden
af en toe door belastingplichtigen in gesehillen voor de belastingreehter
ingeroepen tegen een opgelegde hefting. Veel geschillen blijven buiten de
rechtszaal.' Een explieiet beroep in reehte op Grondwet of verdragen is
zeldzaam. Van de gevaIlen waarin gewetensbezwaren aan de orde zijn,
worden hier aIleen enkele voorbeelden gegeven. De uitspraken zijn
gegroepeerd rond drie thema's: de loon- en inkomstenbelasting (§ 2.1),
de premieheffing AOW (§ 2.2), en de omzetbelasting (§ 2.3). De
godsdienstvrijheid heeft ook, implieiet, betekenis voor de onroerend-
goedbelasting, aIs het gaat om de vraag of vrijstelling kan worden verkregen
voor gebouwen 'die in hoofdzaak zijn bestemd voorde openbare eredienst'.
Deze materie wordt hier verder terzijde gelaten."

2.1 Loon- en inkomstenbelasting

2.1.1 Regelgeving

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964
leggen voor zover hier van belang een plieht op tot het betaIen van belasting
over verkregen inkomsten. De loonbelasting fungeert daarbij aIs voorhefting
op de inkomstenbelasting (art. 63 Wet op de inkomstenbelasting). Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds winst uit onderneming en
anderzijds inkomsten uit arbeid. Deze laatste inkomsten zijn weer te verdelen
in 'loon uit dienstbetrekking' en 'inkomsten uit andere arbeid'. In zoverre

2 Een uitgebreide bebandeling van jurisprudentie vindt plaats in de dissertatie van S.C. den
Dekker-van Bijsterveld, in bet kader van een analyse van de ontwikkeling van de verbouding
van kerk en staat in Nederland: De verhouding tusssen kerk en staat in het licht van de
grondrechten, diss. KUB, Zwolle 1988.

3 Vgl. P.I. Wattel, Mensenrechten en belastingen, in: A.W. Heringa e.a. (red.), 40 jaar
Europees Yerdrag voor de rechten van de mens, Opstellen over de ontwikkelingen van bet
EVRM in Straatsburg en in Nederland 1950-1990, Leiden 1990, p. 264-266.

4 Vgl. HR 4 dec. 1991, FED 1992,56; Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 285-286.
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de belastingheffing ten aanzien van de uitoefening van een grondrecht
beperkend werkt, gaat het om een algemene beperking: de beperking is
niet beoogd, maar een neveneffect. De in geding zijnde bevoegdheidsuitoefe-
ning heeft in het algemeen een gebonden karakter.

2.1. 2 Interpretatie

A. Defensiebelasting
Het weigeren van 'defensiebelasting' wegens ernstige gewetensbezwaren
tegen rnilitaire bewapening in het algemeen, en tegen de kernbewapening
in het bijzonder, heeft tot enige uitspraken geleid betreffende verzoeken
tot vermindering van de aanslag in de inkomstenbelasting. Het niet aan
het Rijk betaalde bedrag was door betrokkenen in een 'vredesfonds' gestort.
In het geschil dat werd beslecht door de HR in een arrest van 1 mei 1985
(WFR 198515701, p. 1317; NJ 1986, 103) was niet expliciet een beroep
gedaan op een grondrechtsbepaling. De HR gaat daar dan ook niet op in,
maar overweegt voor zover hier van belang, dat de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst geen betrekking heeft op bezwaren tegen het betalen van
belasting, en tevens: 'De door belanghebbende gestelde parlementaire en
maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen niet het bestaan aan te
nemen van een rechtsregel of rechtsbeginsel waarvoor de toepassing van
de fiscale wetgeving, in dit geval de bepalingen van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, moet wijken'.

Betekent dit ook dat de bepalingen waarin de belijdenisvrijheid is
neergelegd niet van toepassing zijn? Wattel haalt een uitspraak van het Hof
te 's-Gravenhage van 18 april 1985 aan, waarin wordt uitgesproken dat
er geen wettelijke basis is voor een recht op gewetensbezwaren tegen de
inhouding van loonbelasting, waarbij het hof met name overweegt dat artikel
9, tweede lid, EVRM aan de in het eerste lid erkende vrijheid van
overtuiging de beperkingen stelt als bij de wet voorzien en in een
democratische samenleving nodig in het belang van de openbare veiligheid.'
Uit de verwijzing naar het tweede lid zou kunnen worden afgeleid dat
kennelijk de werkingssfeer van het eerste lid zich tot deze casus uitstrekt.
Deze benadering lijkt echter een incident te zijn als men andere uitspraken
over de gewetensvrijheid beziet die in dit hoofdstuk aan de orde komen.

De EeRM gaat er vanuit dat geen inbreuk op art. 9 EVRM wordt
gemaakt door het weigeren van 'defensiebelasting' (15 december 1983,
D&R 37 (1984), p. 142), en komt dus tot een restrictieve interpretatie van

5 P. Wattel, Gewetensbezwaren, WFR 1985, p. 1325.
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art. 9. De redenering doet denken aan een toepassing van de leer van de
algemene beperkingen, daar waar de Commissie in verband met de beperkte
reikwijdte van de vrijheid van geweten in het eerste lid overweegt dat 'the
obligation to pay taxes is a general one which has no specific conscientious
implications in itself.

B. Verhouding tussen kerkgenootschap en geestelijk verzorger
Enige uitspraken betreffen de status van een predikant in het licht van de
inkomstenbelasting en hebben een impliciete betekenis voor de belijdenisvrij-
heid. De godsdienstvrijheid beschermt namelijk mede de vrijheid van
kerkelijke organisatie en tot deze organisatie behoort de verhouding tussen
de kerk en de daarin werkzame geestelijke verzorgers." Uit het oogpunt
van de belijdenisvrijheid is het hier de vraag of de aard van de bedoelde
verhouding van betekenis is voor de interpretatie van het begrip 'dienstbe-
trekking' in verband met een aanslag in de inkomstenbelasting. Dit blijkt
het geval te zijn. Zowel de HR in zijn arrest van 13 april 1955 (BNB 1955,
193), als het Hof Amsterdam bij uitspraak van 24 juni 1963 (BNB 1964,
66) concluderen dat er geen dienstbetrekking aanwezig is vanwege het
ontbreken van een daarvoor benodigde gezagsverhouding (er bestaat vrijheid
om de werkzaamheden in te richten), en dus ook geen inkomen uit
dienstbetrekking. Het gevolg van deze benadering is dat er geen loon in
de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en geen inkomsten uit
zelfstandig beroep aanwezig zijn, maar 'overige inkomsten'. Hiermee is
een fiscaalrechtelijke uitzondering geschapen die niet in een direct verband
staat met bepalingen over de godsdienstvrijheid, maar waarbij het beginsel
van godsdienstvrijheid wel op de achtergrond speelt,

2.2 Premieheffing AOW

2.2.1 Regelgeving

De geschillenbeslechting met betrekking tot de premieheffing voor de
volksverzekeringen is opgedragen aan de gerechtshoven met beroep in
cassatie op de Hoge Raad. Dit in tegenstelling tot de rechtsgang ten aanzien
van de uitkeringen op grond van deze verzekeringen, welke leidt naar de
raden van beroep en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep.? De
AOW is een volksverzekering welke voor vrijwel alle Nederlandse

6 Zie ook Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 260-261.
7 Zie Administratieve rechtsgangen (Iosbl. uitg.), Belastingrechter, 2.1.1.6.
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ingezetenen geldt. Indien men verzekerd is geweest ingevolge de AOW
bestaat er recht op ouderdomspensioen. De premies worden door de
Rijksbelastingdienst geheven en ingevorderd. De regeling van de premiehef-
fing, een gebonden bevoegdheid, is sedert 1 januari 1990 te vinden in de
Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129).

2.2.2 Interpretatie

In deze rubriek vallen drie arresten die befaamd zijn als het gaat om de
vraag naar de reikwijdte van art. 9 EVRM ten aanzien van de vrijheid van
geweten. Het gaat om de premieheffing voor de AOW van personen die
daar op grond van hun geloofsovertuiging principiele bezwaren tegen
hebben. Deze overtuiging brengt met zich dat het aan de geloofsgemeen-
schap waartoe de bezwaarden behoren is, om een financiele voorziening
voor de oude dag te treffen.

Het eerste geval betreft een verhogingsaanslag in de inkomstenbelasting
wegens vrijstelling van de AOW-verzekering voor een predikant van een
Oud-Gereformeerde gemeente (HR 24 februari 1960, BNB 1960/83, AOW
I). Hoewel de predikant ook had aangevoerd dat de AOW en het betalen
van een vervangende belasting in strijd zijn met de godsdienstvrijheid
neergelegd in de Grondwet (art. 181, 182 en 183 Gw), en in art. 9 EVRM,
gaan noch het Hof noch de HR hier op in. Gezien het toetsingsverbod (toen
art. 131, tweede lid, Gw) en het formeelwettelijke karakter van de
inhoudelijke bepalingen betreffende de algemene ouderdomsverzekering
bevreemdt dit niet waar het de Grondwet betreft. Ook art. 9 EVRM komt
niet aan de orde. Aangezien het Hof oordeelt dat vanwege hier niet ter zake
doende redenen geen rechtsmiddel openstaat tegen de verhogingsaanslag
zodat niet-ontvankelijkheid moet volgen, concentreert de rechtsvraag zich
voor de HR onder andere op de vraag of art. 13 EVRM tot een rechtsingang
in casu noopt. Art. 13EVRM is volgens de HR geen een ieder verbindende
bepallng en daarom niet toepasbaar.

Van cruciaal belang voor de betekenis van art. 9 EVRM is het arrest
van de HR van 13 april 1960 (NJ 1960, 436, AOW rn. De betrokken
predikant voert in eerste instantie tegen een opgelegde aanslag tot heffing
van premie op grond van de AOW - hij maakte geen gebruik van de
wettelijke vrijstellingsmogelijkheid - eveneens strijd met de Grondwet en
met het EVRM aan. Gelet op het toetsingsverbod verwerpt het Hof het
beroep op de Grondwet, en gelet op de algemene strekking van de AOW
ook het beroep op art. 9 EVRM.
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De HR overweegt over de reikwijdte van art. 9 het volgende: 'dat de
aldus aan een ieder gewaarborgde vrijheid om zijn godsdienst of overtuiging
tot uiting te brengen niet samenvalt met eens ieders vrijheid om wettelijke
voorschriften aan zijn godsdienstige opvattingen of aan zijn overtuiging
te toetsen en de bepaling van het Verdrag mitsdien niet betekent dat het
een ieder zou vrijstaan zich te onttrekken aan een wettelijke regeling, ook
indien deze op het tot uiting brengen van godsdienst of overtuiging in
enigerlei vorm geen betrekking heeft, door op grond van aan zijn
godsdienstige opvattingen of overtuiging ontleende bezwaren de nietigheid
of ongeldigheid daarvan te zijn aanzien in te roepen'. De bescherming die
art. 9 biedt ziet aileen op 'handelingen die naar haar aard in enigerlei vorm
uitdrukking geven aan godsdienst of overtuiging'. De belijdenisvrijheid
brengt niet met zich 'dat het een ieder in het aIgemeen zou vrijstaan aan
een wettelijk voorschrift verbindende kracht te zijnen aanzien te ontzeggen
op grond van een daartegen bij hem bestaand bezwaar ontleend aan zijn
godsdienstige overtuiging'. Volgens de HR is tevens uit de bepaling niet
af te leiden dat de mogelijkheid van vrijstelling moet worden geboden.

De HR maakt in de overwegingen een duidelijk onderscheid tussen
interpretatie en toetsing, door eerst tot een restrictieve uitleg te concluderen
(de AOW ligt 'buiten het gebied' dat door art. 9 wordt bestreken), en
vervolgens te overwegen dat toetsing aan het tweede lid daarom achterwege
kan blijven. De afbakening van de reikwijdte is heel in het aIgemeen gesteld.

Nog een poging werd gedaan op grond van art. 9 EVRM tegen de AOW
bescherming te krijgen, in de zaak die tot het arrest van de HR van 13 maart
1963 (BNB 19631123, AOW ill) leidde. De HR oordeelt echter, volledig
in overeenstemming met het voorgaande, dat art. 9 EVRM niet de betekenis
heeft dat 'ware godsdienstvrijheid slechts bestaat waar geloofsinhouden
kunnen worden gerealiseerd, zelfs tegen de wetgeving in'.

Ook de EeRM heeft een beroep op art. 9 EVRM afgewezen, omdat
in de AOW een regeling is getroffen voor gewetensbezwaarden (vrijstelling
en premievervangende belasting), en tevens niernand verplicht is AOW
aan te vragen (EeRM 14 december 1962, Yb V, p. 286-300; EeRM 14
december 1965, Yb vrn, p. 266-272).

2.3 Omzetbelasting

2.3.1 Regelgeving

De Wet op de ornzetbelasting 1968 bepaalt in art. 1 dat omzetbelasting
wordt geheven ter zake van a. levering van goederen en diensten, welke
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binnen het Rijk door ondernemers in het kader van hun onderneming worden
verricht, en b. invoer van goederen. De wet kent in art. 11 een aantaI
vrijstellingen - onder bij a.m.v.b. vast te stellen voorwaarden - die onder
meer voor organisaties op grondsiag van godsdienst of Ievensovertuiging
van belang zijn. Het gaat globaaI genomen om diensten en daarmee
verbonden leveringen door organisaties aan hun leden, die hiervoor
contributie betalen.

2.3.2 Interpretatie

Het gaat in het arrest van de HR van 21 december 1988 (BNB 1989,45;
Ondernemen in filosofie) over de vraag of de belanghebbende, de stichting
X te Z, een van ornzetbelasting vrijgestelde ondernemer is, gezien het feit
dat deze stichting tegen een geringe vergoeding cursussen in 'praktische
levensfilosofie' verzorgt. Aan de belanghebbende was een naheffingsaanslag
in de omzetbelasting opgeIegd. De stichting stelt in het beroep bij het
Gerechtshof te Amsterdam dat een belastingheffing niet de vrijheid van
onderwijs en de vrijheid van levensovertuiging mag aantasten. De HR noch
het Hof gaan op dit standpunt in; de betekenis van de grondrechten blijft
op de achtergrond. De zaak wordt afgewikkeid aan de hand van enkele
bepalingen van de Wet op de omzetbelasting, met als gevolg dat de HR
de uitspraak van het Hof vernietigt, omdat onduidelijk blijft of er sprake
is van het geven van onderwijs door ondememers die daarmee geen winst
beogen, wat tot vrijstelling zou leiden.

De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging garandeert niet een
geringere verplichting om ornzetbelasting te betaIen dan in het leven is
geroepen voor ondernemingen die niet in verband met dit grondrecht kunnen
worden gebracht. Het is aan de wetgever om zo nodig bepaaIde niet-
cornmerciele activiteiten minder te belasten, zodat de wet hier het
aangrijpingspunt voor toetsing van de naheffingsaansiag is. De belijdenisvrij-
heid zou weI bekneld kunnen raken als de belastingheffing discriminerend
is, maar het toetsingsverbod van art. 120 Gw verhindert toetsing aan de
art. 1 en 6 Gw als het om in formele wetten neergeIegde belastingregels
gaat.

In verb and met de Wet op de omzetbelasting wordt ook in een geheel
andere context een beroep op de vrijheid van godsdienst gedaan door een
zich 'Kerk van Satan' noemende Amsterdamse club, ten behoeve van
'verrichtingen van sexueel-erotische aard' (HR22 maart 1989, BNB 1990,
161). AI eerder was dit geschied door de aan deze seksclub verbonden
'Kloosterorde der Zusters van Sint Walburga', naar aanleiding van een
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vermeende onreehtmatige overheidsdaad, die gelegen zou zijn in het
geregeld betreden door de politie van het 'klooster' (HR 31 oktober 1986;
NJ 1987, 173). Het Hof had in deze zaak een beroep op art. 6 Gwen de
verwante verdragsbepalingen afgewezen, aangezien er geen sprake is van
een kerkgenootsehap: godsdienst en een gestruetureerde organisatie
ontbreken. De aetiviteiten zijn niet te onderseheiden van die van een gewone
seksclub. De begrippen 'godsdienst' en 'godsdienstoefening' in art. 123
onder 2e Sv - welke bepaling politieeontrole tijdens een godsdienstoefening
beperkt - strekken zieh niet uit tot de bezigheden van Sint Walburga. De
Hoge Raad bevestigt deze benadering, waarin uit het uiterlijk waarneembare
het karakter van de aetiviteiten wordt afgeleid. Interessant is hier de
interpretatie van het begrip 'godsdienst', in zoverre godsdienst kennelijk
een gestruetureerde organisatie van aanhangers veronderstelt.

In de belastingzaak gaat het om een naheffingsaanslag in de omzetbelas-
ting. De vraag is of - zoals van de zijde van de seksclub wordt beweerd,
kennelijk in een poging aan de belasting te ontko men - er sprake is van
een kerkgenootsehap met in dat kader plaatsvindende 'religieuze ervaringen' .
Bij een dergelijke vraag dient de reehter in beginsel zeer terughoudend te
zijn met het geven van een inhoudelijk oordeel over wat in een bepaald
geval godsdienstige aetiviteiten zijn. Het Hof wijst het beroep op het
grondreeht om voor de hand liggende redenen af. De overweging van het
Hof dat er geen sprake is van religieuze ervaringen, geeft volgens de Hoge
Raad geen blijk van een onjuiste reehtsopvatting; 'zij laat de vrijheid van
godsdienst onverlet'. De Hoge Raad gaat hierbij uit van wat in het
maatsehappelijk verkeer als een religieuze verriehting wordt besehouwd.
Er vindt geen toetsing aan een van de grondreehtsbepalingen over de
godsdienstvrijheid plaats. Net als in de zaak over de ondememende filosofen
gaat het aileen om de toepassing van de Wet op de omzetbelasting. Centraal
staat de uitleg van de reikwijdte van de kring van belastingpliehtigen. Het
grondreehtelijke aspect staat zijdelings hiermee in verband: het beroep op
de godsdienstvrijheid dient ter ondersteuning van een wetsinterpretatie die
de 'kerk' goed uit zou komen.

In beide arresten gaat het eigenlijk niet om een restrictieve interpretatie
van de godsdienstvrijheid, aangezien het beroep op dit grondrecht niet
serieus te nemen is. Van een restrietieve aanpak van de reikwijdte kan alleen
gesproken worden in een geval, waarin redelijkerwijs van mening kan
worden versehild over de aard van de te beoordelen activiteiten.
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3 Centrale Raad van Beroep en raden van beroep in sociale-
verzekeringszaken

De onderzochte jurisprudentie van de sociale-verzekeringsrechter heeft een
enkel geval betreffende de Werkloosheidswet opgeleverd waarin de
belijdenisvrijheid in een gepositiveerde vorm aan de orde komt (§ 3.1).
Voor het overige is er de nodige jurisprudentie over gewetensbezwaren
in verband met de toekenning van uitkeringen (§ 3.2).

3.1 Werkloosheidswet

3.1.1 Regelgeving

In het ene geval dat in deze subparagraaf wordt behandeld, is een toepassing
van de Werkloosheidswet aan de orde. Van belang is hier dat in de wettelijk
aangegeven gevallen een recht op een uitkering ontstaat, en het teloor gaan
van dit recht beperkt is tot de in de wet aangegeven gevallen. Daarom is
de bevoegdheid strikt gebonden aan de wet. In casu gaat het om het vereiste
volgens art. 21 van de oude Werkloosheidswet dat voor een aanspraak op
uitkering de werkloosheid een niet onvrijwillig karakter moet dragen.

3.1.2 Interpretatie

Aangetroffen werd een zaak over een boekhandel-assistent die in Bhagwan-
kleding op zijn werk wenste te verschijnen, wat zijn werkgever niet
acceptabel yond. De CRvB deed uitspraak op 23 april 1985 (AB 1986, 37),
waarbij werd ingegaan op art. 6 Gw. Ret beroep op art. 6 Gw - en weI
in het bijzonder op de betekenis van het begrip 'belijden' , waarmee volgens
de grondwetgever ook wordt gedoeld op het 'zich gedragen naar' een
godsdienst of levensovertuiging - wordt aan de hand van de omstandigheden
van het geval beoordeeld, in het kader van de vraag of de werkloosheid
als 'niet onvrijwillig' is te kenmerken, en dus de uitkering terecht is
geweigerd. Deze door de toepasselijke regel in de Werkloosheidswet
ingegeven invalshoek voor de beoordeling van de aangevochten overheids-
handeling leidt tot een concrete benadering.

De vraag of de werking van art. 6 Gw zich tot de casus uitstrekt wordt
niet volledig behandeld. De Raad laat om te beginnen in het midden ofhet
bij de Baghwan-beweging gaat om godsdienst oflevensovertuiging. Verder
worden een aantal redenen gegeven die het beroep op het grondrecht voor
de CRvB 'onvoldoende overtuigend' maken. Het gaat om een aspirant-
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volgeling, die het dragen van oranje kleding meer als het voldoen aan een
gedragsregel ziet, dan als een aspect van de belijdenis, waarnaast deze wijze
van kleden door de Raad in navolging van een rapport" niet wordt gezien
als een 'zeer wezenlijk en onvervangbaar middel' voor het in geding zijnde
belijden. Daarna wordt overwogen: 'De Raad wil echter verder in het
midden laten wat hiervan zij', aangezien er een reden is om, ook al zou
de werking van het grondrecht in geding zijn, toch op terechte gronden
de uitkering te weigeren. Deze reden behelst dat ondanks het grondrechtelij-
ke aspect de ontslagen werknemer vanaf een bepaalde datum moet hebben
geweten, en voordien al redelijkerwijs kon hebben zien aankomen dat zijn
kledinggedrag tot ontslag zou leiden.

De houding van de CRvB is dus in zoverre terughoudend dat geen
uitsluitsel wordt gegeven over de reikwijdte van de belijdenisvrijheid in
concreto. Er wordt enkel beargumenteerd dat de belijdenisvrijheid
waarschijnlijk niet mede op dit geval ziet. Anderzijds gaat de Raad wei
in op de betekenis van voorschriften van de Bhagwan-beweging voor het
al dan niet aanwezig zijn van een te beschermen 'belijden'. Vermeulen stelt
deze benadering onder kritiek. Er is zijns inziens op laatstgenoemd punt
juist een gebrek aan terughoudendheid als het gaat om wat eigenlijk onder
'belijdenis' moet worden verstaan.? Dit zou echter aIleen juist zijn, als
het de rechter is die de voorschriften van betekenis voorziet, terwijl het
ook kan zijn - de onderhavige uitspraak is hier niet duidelijk over - dat
de religieuze beweging zelf de bedoelde betekenis er aan geeft. Dan is er
geen sprake van inmenging in het tot de godsdienstvrijheid behorende recht
in beginsel de voorschriften van de eigen geloofsgemeenschap uit te mogen
leggen.

De wijze waarop een uitkeringsbeschikking een grondrecht beperkt,
wijkt af van de wijze waarop beperkingen via bijvoorbeeld een plakverbod
of een antenneverbod dit doen. De weigering van een uitkering levert om
te beginnen in het geval van grondrechtsbeperking een 'algemene' beperking
op. De beslissing is niet specifiek op beperking gericht, maar staat in het
teken van de doelstelling van de betrokken sociale-verzekeringswet. De
in dergelijke wetten opgenomen gronden voor het weigeren of verminderen
van een uitkering staan niet in verband met grondrechtsbeperking, terwijl
het in het algemeen om gebonden beschikkingen gaat, zodat het uitvoerings-
orgaan niet de vrijheid heeft am gericht tot beperking over te gaan.

8 Verwezen wordt naar T.A.M. Witteveen, Overheid en nieuwe religieuze bewegingen,
Kamerstukken II 1983-1984, 16635, nr. 4.

9 B.P. Vermeulen, Artikel 6, nr. 12, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet.

382



Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

De uitkeringsbeschikking zal echter met zozeer een directe belemrnering
betekenen van de mogelijkheden tot grondrechtsuitoefening. De aantasting
van bijvoorbeeld de belijdenisvrijheid schuilt in het feit dat de negatieve
uitkeringsbeslissing is te zien als een onbedoelde indirecte sanctie op het
huldigen van en/of zich gedragen naar een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging in het verleden. Dit gebeurt via het op een voor de
betrokkene negatieve wijze interpreteren van wettelijke 'vage normen', zoals
in casu de vraag of de werkloosheid 'met onvrijwillig' is. Het interpreteren
van, en eventueel toetsen aan een grondrecht hoeft daarbij met verder te
gaan dan nodig is om de bij de beslissing omtrent het recht op uitkering
betrokken 'vage normen' op de casus toe te passen. Als er al sprake is van
een belemmering van de mogelijkheden een belijdenis uit te dragen, dan
wordt die in het hier behandelde geval veroorzaakt door het ontslag uit de
boekhandel. Maar deze beperking is alleen indirect aan de orde.

3.2 Overige relevante gevallen

3.2.1 Regelgeving

De hier aangehaalde gevallen betreffen de uitvoering van de Algemene
Kinderbijslagwet (AKW) , de Werkloosheidswet (WW), de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (WWV), en de Ziektewet (ZW). Deze wetten kennen een
vrijstellingsmogelijkheid als het gaat om het betalen van prernies.'? Ook
overigens kunnen gewetensbezwaren aan de orde komen in het kader van
het verkrijgen van een uitkering. Voor het recht op uitkering ingevolge
de WW van voor de stelselherziening sociale zekerheid, was van belang
dat dit recht verspeeld wordt als de werkloosheid 'niet onvrijwillig' is.
Onder de nieuwe WW gaat het er om of, globaal gezegd, het ontstaan en
het voortduren van de werkloosheid aan de betrokkene te verwijten is (vgl.
art. 24 nieuwe WW). Voor een uitkering krachtens de ZW, en dus om tot
de kring van verzekerden te behoren, is het nodig dat men werknemer in
de zin van de ZW is; er moet arbeid in ondergeschiktheid worden verricht.
Het aan loonbelasting onderworpen zijn als gevolg van in dienstbetrekking
verrichte arbeid is van betekenis om kinderbijslag ingevolge de AKW te
verkrijgen als het gaat om niet-ingezetenen (art. 6, eerste lid, aanhef en
onder b, AKW).

10 Zie voor een meer uitgebreide bebandeling van de vrijstelling op bet gebied van bet sociale-
verzekeringsrecbt: Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 154-158.
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3.2.2 Interpretatie

In de overgrote meerderheid van de gevallen krijgt de sociale-verzekerings-
rechter te maken met de gevolgen van een beleden godsdienst of levensover-
tuiging voor het recht op een uitkering, zonder dat die geschillen in het
kader van de Grondwet of het EVRM worden beoordeeld. In de uitspraken
is aan de hand van het soort geschil een zekere rubricering aan te brengen.
De casuistische benadering van de rechter is voor de betekenis van de
gepositiveerde belijdenisvrijheid niet direct relevant.

Enkele uitspraken betreffen de geloofsovertuiging van een werknemer
in relatie tot het soort werkzaamheden.!' Aan godsdienst oflevensovertui-
ging ontleende motieven zijn blijkens de jurisprudentie van belang voor
de vraag of de werkloosheid verwijtbaar is. De vraag is of al dan niet terecht
een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geweigerd. Uit de, uit
de aard der zaak casuistische, benadering komt naar voren dat de godsdien-
stige motivatie voor bepaald gedrag soms, afhankelijk van de bijkomende
omstandigheden, de verwijtbaarheid van de werkloosheid opheft."

Andere uitspraken zien op de kwalificatie van het werk van geestelijke
verzorgers, zoals predikanten en imams, in verband met uitkeringen
ingevolge de ZW, de AKW, de WWV en de WW. 13 De vraag hoe het
werk in het kader van een godsdienstige organisatie gekarakteriseerd moet
worden, is ook aan de orde geweest in de paragraaf over de belastingrecht-
spraak (§ 2.1). Hier gaat het daarentegen om de invloed van de godsdiensti-
ge aard van het werk op de aanspraken op bepaalde uitkeringen. 14 Sommige
uitspraken over islarnitische voorgangers brengen in dit verband indirect
het vreemdelingenrecht in het vizier. De toelating van imams komt bij de
Arob-rechter aan de orde. Een ander probleem is echter de vraag of imams
ingevolge een aantal sociale-verzekeringswetten verzekerd zijn."

II CRvB 10april 1984 (RSV 1984, 192; over een Turkse vrouw die tussen alleen maar mannen
kwam te werken); 17 april 1984 (RSV 1984, 194 en 195, bet tweede geval betreft de WWV;
een als verkoopster werkzame Jebova's getuige weigerde carnavalskleding te verkopen);
7 augustus 1984 (RSV 1985, 28; over een electricien met gewetensbezwaren tegen de aanleg
van radio- en televisieaansluitingen); II augustus 1987 (RSV 1988, 105; een afioskapitein
op de kleine bandelsvaart die niet op zondag wilde werken).

12 Vgl. Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 165-166.
13 CRvB 19 maart 1965 (RSV 1965, 66; kinderbijslagvoor predikant); CRvB 6 december 1977

(RSV 1978, 181; zieke predikante); 27 juli 1978 (RSV 1978, 347; buwende priester); 21
oktober 1980 (RSV 1981, 51; werkloze pastor); 17 november 1981 (RSV1982, 82; werkloze
predikant).

14 Vgl. Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 258-261.
15 CRvB 17 februari 1989(AB 1989,475; ziekte); 19 april 1989 CAB1989,476; kinderbijslag);

384



Yrijheid van godsdienst of levensovertuiging

De handelwijze van de rechter ten aanzien van niet-grondrechtelijk
ingeklede gewetensbezwaren kan in het algemeen gekarakteriseerd worden
als interpretatie van en toetsing aan de wettelijke criteria met betrekking
tot financiele aanspraken ingevolge sociale-verzekeringswetten, waarbij
de artikelen uit de Grondwet en de verdragen over de godsdienstvrijheid
geen rol spelen. De vraag of en in hoeverre de bepalingen over de
belijdenisvrijheid aan gewetensbezwaarden bescherming zouden bieden blijft
buiten beeld. Eerder werd al overwogen dat de wijze waarop uitkeringsbe-
schikkingen aan een grondrecht als de belijdenisvrijheid raken, niet gauw
tot een ernstige belemmering van de mogelijkheden tot grondrechtsuitoefe-
ning leidt (§ 3.1).

De vraag is of deze uitspraken toch een betekenis hebben voor de
reikwijdte van de belijdenisvrijheid. Uit het negeren van art. 6 Gw, art.
9 EVRM en art. 18 IVBP blijkt dat deze bepalingen geen meerwaarde
hebben op het punt van de waarborgen. De waarborgen die aan gemoedsbe-
zwaarden worden geboden liggen besloten in de interpretatie van de
wettelijke criteria met betrekking tot het recht op uitkering. Het feit dat
de rechter aan godsdienst oflevensovertuiging ontleende motieven expliciet
laat meewegen, vloeit uiteraard voort uit de grondwettelijke en verdragsrech-
telijke erkenning van de vrijheid van godsdienst oflevensovertuiging. Deze
vrijheid, zowel in de Grondwet als in de verdragen, ziet in principe mede
op het zich gedragen naar een een godsdienst of levensovertuiging.
Aangezien het daarbij op voorhand onduidelijk is welke gedragingen worden
beschermd en welke niet, is er al gauw sprake van 'grensgevallen'. Zo lijkt
de benadering van de sociale-verzekeringsrechter - het ene geval betreffende
art. 6 Gw wijst ook in die richting - een restrictieve interpretatie van de
belijdenisvrijheid te impliceren.

4 Centrale Raad van Beroep en Ambtenarengerechten ill
ambtenaren- en pensioenzaken

Gewetensbezwaren ten aanzien van bepaalde aspecten van het werk komen
veelvuldig aan de orde bij de ambtenarenrechter, maar slechts een enkele
maal expliciet in het kader van het grondrecht op belijdenisvrijheid. In deze
paragraaf wordt daarom globaal aandacht besteed aan de vanuit godsdienst
of Ievensovertuiging gemotiveerde gewetensbezwaren (§ 4.1). Ook de

1 november 1989 (AB 1990, 36; werldoosheid).
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uitingsvrijheid is van belang voor de rechtsbescherming in het geval van
gewetensbezwaren. Hiervoor zij ook verwezen naar hoofdstuk 6.2.

4.1 Gewetensbezwaren van ambtenaren

4.1.1 Regelgeving

Van de regels betreffende de ambtelijke rechtspositie is hier van belang
de in de ambtenarenreglementen opgenomen algemene gedragsregel voor
ambtenaren, welke behelst dat ambtenaren zich 'als een goed ambtenaar '
moeten gedragen. In het geval van plichtsverzuim - het neerleggen van
bepaalde werkzaamheden wegens gewetensbezwaren kan als zodanig worden
gekwalificeerd - is een tuchtrechtelijke sanctie mogelijk. Maar het bevoegd
gezag kan, in plaats van met disciplinair ontslag, ook reageren met ontslag
wegens ongeschiktheid anders dan op grond van lichaams -of zielsgebre-
keri." Diverse andere maatregelen kunnen blijkens de jurisprudentie tot
een geschil leiden waarin een botsing aan de orde is tussen geweten en
verplichting, zoals het weigeren van een ontslaguitkering aan iemand die
vanwege gewetensbezwaren vrijwillig ontslag heeft genomen, het terugvor-
deren van studiekosten van een gewezen officier die vanwege gewetensbe-
zwaren voortijdig eervol ontslag heeft gekregen, de verplichting dienstkle-
ding te dragen, de wei gering een militair buitengewoon verlof te verlenen
voor godsdienstige verplichtingen, en de verplichting voor militairen om
zich aan vaccinaties te onderwerpen. Het weigeren van een tegemoetkorning
in de kosten door een beroepsmilitair gemaakt om aan religieuze drank-
en voedselvoorschriften te voldoen brengt de godsdienstvrijheid in geding.

4.1.2 Interpretatie

Er is niet gestreefd naar een uitputtende behandeling van jurisprudentie
over met ambtelijke werkzaamheden samenhangende gewetensbezwaren,
in zoverre geen beroep op een grondrecht werd gedaan. Enige gevallen
voldoen om een beeld te geven van de betekenis voor de grondwettelijk
en verdragsrechtelijk vastgelegde belijdenisvrijheid.

Gewetensbezwaren
Gewetensbezwaren kunnen zich richten tegen werkopdrachten, maar kunnen
ook zien op de houding van collega's of op maatregelen die op de persoon

16 Zie hoofdstuk 6.2.1.1.
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van de ambtenaar gericht zijn. Het laatste was het geval in de uitspraak
van de CRvB van 6 april 1966 (AB 1966 nr. 41). Een incasseerder bij
gemeentebedrijven weigerde wegens gemoedsbezwaren deelname aan een
verplicht rontgenclogisch onderzoek op tuberculose, en werd geschorst en
ontslagen. De Raad geeft aan dat er in zulke gevallen een belangenafweging
moet plaatsvinden, waarin onder andere met het bijzondere aspect van de
godsdienstige overtuiging rekening moet worden gehouden. Dit kan zelfs
zo zwaar wegen dat een ontslag niet geoorloofd is. In een ander geval
stoorde een ambtenaar zich aan bepaald woordgebruik van zijn chef en
coUega's (zoals 'God, Go, Hemel, Jeetje'), wat hij als vloeken aanmerkte.
Zijn opstelling in dezen wekte zodanige wrevel dat uiteindelijk ontslag
volgde. Hier komt de Raad (5 maart 1976, AB 1976, 192) tot het oordeel
dat, gegeven de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van de
discretionaire ontslagbevoegdheid gebruik mocht worden gemaakt. Ook
een reeks uitspraken van ambtenarengerechten heeft betrekking op
gewetensbezwaren.'?

Uit deze uitspraken kunnen alleen globale algemene regels over de
gevolgen van gewetensbezwaren worden afgeleid; de benadering is op de
casus toegespitst. WeI volgt er onder meer uit dat eventuele gewetensbezwa-
ren zorgvuldig onderzocht moeten worden, evenals de mogelijkheid van
overplaatsing binnen de organisatie." Het feit dat gewetensbezwaren
kunnen leiden tot het oordeel dat in een bepaald geval (nog) geen
'plichtsverzuim' aanwezig is, of dat terugvordering van studiekosten
onredelijk is, geeft aan dat de vrijheid van geweten als ongeschreven
beginsel een zekere positiefrechtelijke betekenis heeft. De gewetensvrijheid
werkt door in de belangenafweging door het bevoegd gezag met betrekking
tot de ten aanzien van een ambtenaar te nemen besluiten. De benadering
van de rechter houdt in dat gewetensbezwaren een rol kunnen spelen bij

17 AG 's-Hertogenbosch 1 mei 1986 (TAR 1986, 165; disciplinairontsiag wegens bezwaren
tegeo het uitvoereo door de Sociale Dienst van kortingeo op uitkeriogeo); AG Rotterdam
3 JUDi 1986 (TAR 1986, 196; idem, maar dan oogeschiktheidsootsiag); AG 's-Gravenhage
4 december 1986 (TAR 1987, 46; terugbetaling van studiekosten oaootslag uit militaire dienst
wegens gewetensbezwareo); AG Rotterdam 17 februari 1987 (TAR 1987, 109; aaospraak
op uitkeriog na ontslag op eigen verzoek): AG Utrecht 1 maart 1988 (TAR 1988, 110;
gewetensbezwaren tegen het dragen van dienstkleding); AG 's-Gravenhage 17 december
1987 (TAR 1988, 112; buitengewooo verlof in verband met de Ramadan); AG 's-Gravenhage
14 december 1989 (TAR 1990,64; gewetensbezwaren van eeo militair tegeo immuoisatie,
waarbij overigens wei aao art. 11 Gw wordt getoetst).

18 Zie in dit verband de richtlijoeo in het rapport 'De ambteoaar met gewetensbezwareo' van
de loterdepartemeotale commissie van de Mioisteries van Justitie, Bioneolaodse Zakeo eo
Defensie, Stcrt, 1983, Of. 253, welke in de jurisprudeotie richtinggevend zijn.
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de interpretatie van wettelijke begrippen uit het ambtenarenontslagrecht,
bijvoorbeeld bij 'ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken' .

Grondrechtsbepalingen
Deze jurisprudentie is slechts zijdelings van betekenis voor de reikwijdte
van de belijdenisvrijheid, zoals neergelegd in Grondwet en verdragen, in
ambtenarenzaken. Voor de reikwijdte is van belang dat de beperkingen
van enkele grondwettelijke grondrechten in de verhouding tot de ambtenaar
van een grondslag worden voorzien door bepalingen in de Ambtenarenwet
1929 (art. 125a en verder; met overeenkomstige bepalingen in de Militaire
Ambtenarenwet 1931 en Wet rechtstoestand dienstplichtigen). 19 Met de
vrijheid van godsdienst oflevensovertuiging hangt in de eerste plaats samen
art. 125b: 'De ambtenaar is niet gehouden tot dienstverrichting op voor
hem op grond van zijn godsdienst of levensovertuiging geldende feest- en
rustdagen, tenzij het dienstbelang dit onvermijdelijk maakt' . De overeenkom-
stige bepaling in de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (art. 2b) wordt in
een zaak over de weigering van buitengewoon verlof aan een dienstplichtige
die zijn verplichtingen als moslim wil nakomen tijdens de Ramadan, zo
uitgelegd 'dat de dienstverrichting, waartoe de militair gehouden is, aan
de militair in beginsel de ruimte moet verschaffen overeenkomstig zijn
godsdienst of levensovertuiging en de daaruit voortvloeiende geboden te
leven'. Het bevoegd gezag dient te motiveren dat het dienstbelang in een
bepaald geval beperking van het recht onvermijdelijk maakt (CRvB 25
oktober 1990, TAR 1990, 243, vervolg van TAR 1988, 112).20Met deze
bepalingen is een aspect van het grondrecht van een beperkingsgrond
voorzien, met de bedoeling zo de concrete beperkingen in overeenstemming
te doen zijn met de grondwettelijke beperkingssystematiek. Voor het overige
wordt geen specifieke beperkingsgrondslag gegeven met betrekking tot de
belijdenisvrijheid.

Art. 125a ziet op de vrijheid van meningsuiting en de rechten van
vereniging, vergadering en betoging. De uitoefening van deze rechten kan
ook betrekking hebben op het belijden van godsdienst oflevensovertuiging
voor zover het belijden mede onder een van deze grondrechten begrepen
kan worden. Dit zou overigens in het geval van de ambtenaar tot gevolg
kunnen hebben dat de betekenis van de uitingsvrijheid en de vrijheid van

19 Zie hierover hoofdstuk 6.2, en de a1daar gegeven literatuurverwijzingen.
20 Art. 6 Gw wordt uitdrukkelijk toepasselijk geacht. Genoemd art. 2b is toepasselijk ondanks

bet feit dat deze bepaling pas op 2 november 1988 inwerking is getreden, het vertolkt een
aI voor die tijd aanvaard ongeschreven recbtsbeginsel, en ondanks de letterlijke tekst die
spreekt van feest- of rustdagen.
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vereniging, vergadering en betoging wordt opgerekt, voor zover het belijden
ziet op het huldigen van een bepaalde overtuiging. Het zich op het werk
naar een beleden godsdienst of levensovertuiging gedragen - wat in principe
ook onder het 'belijden' in de zin van art. 6 Gw, art. 9 EVRM en art. 18
IVBP valt - kan moeilijker onder art. 125a worden begrepen. Dat geldt
zeker voor het verlangen om op grond van gewetensbezwaren van bepaalde
ambtelijke taakopdrachten ontheven te worden. Het louter uiten van
gewetensbezwaren daarentegen, zonder dat dit direct werkweigering
impliceerde, werd door de ambtenarenrechter in de tijd voorafgaande aan
het totstandkomen van de regeling in de Ambtenarenwet in een aantal
gevallen wel beoordeeld in het kader van de uitingsvrijheid of het
betogingsrecht op grond van criteria zoals nu in art. 125a is neergelegd."
Het ging hierbij overigens niet om godsdienstig gemotiveerde gewetensbe-
zwaren, maar om bezwaren die wellicht in het kader van een levensovertui-
ging te plaatsen zijn. In de tijd v66r 1983 zouden daarbij art. 9 EVRM
en art. 18 IVBP als toetsingskader in aanmerking hebben kunnen komen.
Voor een levensovertuiging is echter nodig dat het niet gaat om 'losse'
opvattingen, maar om een samenhangend geheel van denkbeelden dat
richtinggevend is voor de gehele levenshouding, hetgeen moeilijker is aan
te tonen dan als het gaat om een gevestigde godsdienst. De vrijheid van
meningsuiting ligt dan als toetsingsgrond meer voor de hand.

De ten aanzien van de belijdenisvrijheid niet uitputtende regeling in
de Ambtenarenwet heeft tot gevolg dat de ambtenarenrechter, mocht hij
een bepaalde gedraging kwalificeren als een uitoefening van de belijdenis-
vrijheid krachtens art. 6 Gw, art. 9 EVRM of art. 18 IVBP, reehtstreeks
aan de betreffende grondrechtsbepaling moet toetsen. In het kader van art.
6 Gw dient in concreto van de beperkende handeling te worden vastgesteld
of de beperking in een formele wet gegeven is, zoals het eerste lid vereist.
Dit zal zeker niet het geval zijn bij concrete besluiten die de ambtenaar
treffen en op een discretionaire bevoegdheid zijn gebaseerd. Past de reehter
een der verdragsbepalingen op een casus toe, dan zal de vraag naar de
geoorloofdheid van een beperking vervat zijn in een concrete belangenafwe-
ging, net als bij de toepassing van art. 125a, waarbij niet zoals in het kader
van de Grondwet op voorhand, door het ontbreken van een beperkingsgrond-

21 Zie de in 6.2 bebandelde uitspraken van de CRvB van 21 september 1979 (AB 1980, 90),
over de boofdinspecteurvan politieKalma, en van 11 mei 1983 (AB 1983,451),5 juni 1986
(AB 1987, 149),5 juni 1986 (TAR 1986,208), en 16 juni 1988 (TAR 1988, 165), over de
beoordeling van de lucbtmacbtofficier Stelling.
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slag in de fonnele wet, de handhaving van het grondrecht in het voordeel
uitvalt van degene die er een beroep op doet.

Gelet op de beperkingssystematiek biedt art. 6 Gw dus meer bescherming
ten aanzien van die grondreehtelijke aspeeten waarvan de beperking niet
onder art. 125a en 125b gebraeht kan worden, dan art. 9 EVRM of art.
18 IVBP. Eehter, juist van die overige aspecten, voor zover het gaat om
godsdienstig of levensbesehouwelijk geinspireerd gedrag, is al in het
algemeen omstreden in hoeverre zij in de grondreehtsbescherming kunnen
delen. De afbakening van de reikwijdte is juist op dit punt problematisch,
zeker als het gaat om het ontgaan van wettelijke verpliehtingen omwille
van het geweten. In zijn algemeenheid wordt een dergelijke consequentie
van de gewetensvrijheid zeker niet door de belijdenisvrijheidbepalingen
gedekt. De erkenning van gewetensbezwaren kan het funetioneren van de
openbare dienst meer ontwriehten dan de bescherming van andere
grondrechten." De onderzoehte jurisprudentie geeft wellieht mede om
deze reden blijk van een restrietieve uitleg door de ambtenarenreehter van
het grondreeht op belijdenisvrijheid. Restrictief is ook de uitleg van art.
6 Gw op een ander punt, te weten de vraag of de bepaling een sociaal-
grondreehtelijk aspect kent: 'Uit de aldaar gewaarborgde vrijheid van
godsdienst kan met reehtstreeks een recht op een financiele tegemoetkoming
in de kosten van de uitoefening van dat grondrecht worden afgeleid en
derhalve ook geen aanspraak op een financiele tegemoetkoming in de kosten
van de op grond van religieuze voorsehriften noodzakelijke voeding' (CRvB
14 maart 1991, TAR 1991, 105).23

5 College van Beroep voor het bedrijfsleven

Als het gaat om uitspraken die van belang zijn voor de belijdenisvrijheid,
dan blijkt dat het CBb, behoudens een uitzondering op het gebied van de
heffingen (§ 5 .1), de godsdienstig gekleurde problematiek niet grondrechte-
lijk heeft benaderd (§ 5.2).

22 C.l. G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, actuele vraagstukken, TAR 1986,
m.n. p. 270-271.

23 Vgl. AgbRvS 22 maart 1991, ABkort 1991,444 (7.7.1).
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5.1 lle~ngen

5.1.1 Regelgeving

Ret Landbouwschap (ingesteid bij k.b. van 16 februari 1954, Stb. 54) is
het bedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van de Iandbouw, en
dus een Iichaam in de zin van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Ret heeft
de bevoegdheid verordeningen vast te stellen op grond waarvan voor de
aangesloten bedrijven de verplichting bestaat een heffing te betalen.

5.1.2 Interpretatie

De redenering van het CBb met betrekking tot art. 9 is niet opmerkeIijk
gezien de in de jaren zestig door de Hoge Raad gevoIgde benadering.
Volgens het CBb brengt het in art. 9 EVRM erkende recht op vrijheid van
geweten niet met zich dat men zich aan een algemeen verbindend voorschrift
kan onttrekken enkel vanwege het feit dat men noch dat voorschrift, noch
het bestaan van het Landbouwschap met zijn geweten in overeenstemming
kan brengen (twee uitspraken van 27 november 1979, SEW 1982, p. 56-57).
De besluiten waartegen beroep is aangetekend zijn daarom niet een
beperking van de gewetensvrijheid, zodat de toepasselijkheid van het tweede
lid van art. 9 niet aan de orde komt. Ret gewetensbezwaar heeft betrekking
op de organisatiedwang die het bestaan van het Landbouwschap met zich
brengt, en die dus een beperking van het vrije ondernemerschap vormt.

Hieruit blijkt dat het College de restrictieve benadering van de Hoge
Raad ten aanzien van art. 9 EVRM voIgt, als het gaat om de vraag of de
gewetensvrijheid impliceert dat de in zijn geweten bezwaarde zich mag
onttrekken aan de werking van een rechtsregel. 24 De afbakening van de
reikwijdte door het CBb is op dit punt net zo algemeen gesteid. Aileen
ontbreekt in de stellingname van het CBb een oordeel over het soort
handelingen dat in de bescherming van art. 9 deelt, en wordt ook niet
uitdrukkelijk gesteld dat de in geding zijnde regels op zich al buiten de
reikwijdte van art. 9 vallen.

24 Zie § 2.2.
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5.2 Overige relevante gevallen

5.2.1 Regelgeving

Dat de ordening van aspecten van de economische bedrijvigheid raakvlakken
heeft met het belijden van een godsdienst blijkt ook uit twee wetten die
randvoorwaarden scheppen voor de vestiging en de bedrijfsvoering van
winkels. Art. 15, eerste lid, onder b, Vestigingswet bedrijven 1954, juncto
de Delegatiebeschikking (IV) b-ontheffingen, geeft de mogelijkheid van
ontheffing, in zeer bijzondere gevallen, van de vereisten van handelskennis
of vakbekwaamheid. Ontheffing is voor bedrijfsuitoefening vereist, indien
men niet in bezit is van de nodige bewijsstukken voor een vestigingsvergun-
ning. De Winkels1uitingswet 1976 kent voor degenen die op grond van hun
godsdienstige overtuiging de winkel op een andere dag dan de zondag
gesloten moeten houden een uitzondering op het verbod om op zondag
geopend te zijn (de 'compensatiebepaling': art. 4, tweede lid). Men dient
dan op een andere dag gesloten te zijn. Dit om verstoring van de concurren-
tieverhoudingen te voorkomen. Als het gaat om de vaststelling van de
koopavond is ontheffing in individuele gevallen niet mogelijk (art. 3, derde
lid, tweede volzin); ook dan kunnen er godsdienstige aspecten in het geding
ZIJn.

5.2.2 Interpretatie

De toepassing van de hiervoor geschetste wetten heeft geleid tot de
beoordeling van aan het belijden van een godsdienst verbonden aspecten,
zonder dat de belijdenisvrijheid er aan te pas kwam.

De VzCBb (22 mei 1987, SEW 1988, p. 258-260) kreeg een verzoek
om voorlopige voorziening te beoordelen in een procedure tegen de
weigering van ontheffing voor een islamitisch slagersbedrijf op grond van
de Vestigingswet bedrijven. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand
van het behoeftecriterium. De partijen verschilden op grond van uiteenlopen-
de berekeningen van mening over de vraag of er in Haarlem behoefte was
aan nog een slagerij voor het islamitische volksdeel. De gevraagde
voorziening wordt afgewezen, omdat de Vz, gelet op de uiteenzettingen
over de berekeningsmethoden, het niet zo waarschijnlijk acht dat in de
hoofdzaak vernietiging zal volgen.

De genoemde ontheffingsmogelijkheid in de Winkelsluitingswet komt
aan de orde in uitspraken van het Clsb van 29 augustus 1979 (SEW 1980,
p. 201-203), van 22 februari 1980 (AB 1980, 545), en van 11 juli 1989
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(SEW 1990, p. 87-90). De in de uitspraak van het eBb van 7 juli 1981
(AB 1981, 562) centraal staande casus heeft betrekking op de weigering
van toestemming om de koopavond op een andere avond te houden vanwege
godsdienstige overtuiging. Niet alleen voorziet de wet niet in de mogelijk-
heid van ontheffing, ook is er in casu geen beroep op het eBb mogelijk,
zodat niet-ontvankelijkheid voigt.

De uitspraak uit 1989 is interessant vanwege de overweging van het
Cfsb dat de compensatiebepaling niet van toepassing is voor zover de BV
in casu eigenares van de antiekwinkel is, aangezien een rechtspersoon geen
godsdienstige overtuiging kan bezitten, en er ook geen grond is voor analoge
toepassing van de bepaling. De overweging lijkt op gespannen voet te staan
met de bedoeling van de grondwetgever; in het kader van de Grondwetsher-
ziening is uitdrukkelijk gesteld dat grondrechten ook kunnen toekomen aan
rechtspersonen. Maar in casu wordt het grondrecht op godsdienstvrijheid
niet door de rechter gehanteerd; hij strekt de waarborgen van dit grondrecht
niet tot de casus uit. Dit betekent dat de vraag of een rechtspersoon een
godsdienstige overtuiging kan bezitten hier bezien moet worden in het kader
van de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van art. 4, tweede lid,
Winkelsluitingswet, en dat leidt tot een eng geinterpreteerde bepaling."

Ret is de vraag welke betekenis deze uitspraken desondanks hebben
voor de reikwijdte van de belijdenisvrijheid. Net als in de vorige paragrafen
gaat het inzake de Winkelsluitingswet om de afgrenzing van dit grondrecht
op het punt van de gewetensbezwaren tegen een wettelijke verplichting.
In feite had het Clsb in deze uitspraken het standpunt over de restrictieve
reikwijdte van art. 9 EVRM uit de zaak over de heffingen van het
Landbouwschap kunnen herhalen. Ret uitoefenen van een slagersbedrijf
staat overigens wei in verband met het godsdienstig belijden -hier valt
immers in principe mede maatschappelijk gedrag onder- als een bepaalde
wijze van bedrijfsvoering voor een godsdienst van wezenlijk belang is. De
hier aan de orde zijnde geschillen worden zodoende weI gekleurd door de
godsdienstvrijheid, maar waarborgen kunnen er in casu in de opvatting van
het eBb niet aan worden ontleend. Als er een wettelijke vrijstellingsmoge-
lijkheid is, dan staat de interpretatie hiervan centraal in de rechterlijke
beoordeling.

25 Vgl. 1.1. Oosteobrink, ooot bij deze uitspraak in SEW 1990, p. 88-90; zie voor de
rechtspersooo a1sdrager van groodrechteo 2.2.4.
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6 Mdeling recbtspraak Raad van State

Net als bij de vrijheid van meningsuiting is de ArRvS koploper onder de
administratieve rechters waar het de betekenis van de godsdienstvrijheid
betreft. Zes gebieden zijn eruit gelicht: het subsidierecht (§ 6.1), het
vreemdelingenrecht (§ 6.2), gevallen die het recht van de ruimtelijke
ordening, het bouwrecht en/of autonome gemeentelijke geluidhinderregels
betreffen, waarbij het veroorzaken van overlast in de meeste gevallen de
gemeenschappelijke noemer is (§ 6.3), de dienstplicht (§ 6.4), de verzeke-
ringsplicht (§ 6.5) en enkele regels met betrekking tot huisartsen (§ 6.6).
Er is van afgezien om de rubricering te fijnmazig te maken. De overige
gebieden, waar het steeds een of twee uitspraken betreft, zijn bijeengebracht
in een rubriek diversen (§ 6.7).

6.1 Subsidies

Het subsidiebeleid kan onder andere vragen oproepen met betrekking tot
de uitoefening van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Het
achterwege blijven van subsidiering van bepaalde vormen van onderwijs
en welzijnswerk heeft aanleiding gegeven tot de nodige, door de Arob-
rechter, beslechte geschillen. Het betreft particuliere instellingen die een
bepaald godsdienstig of levensbeschouwelijk gedachtengoed in hun
activiteiten willen uitdragen, zoals humanistisch vormingsonderwijs of
gereformeerd jeugdwerk.

6.1.1 Regelgeving

Het subsidierecht wordt gekenmerkt door een gebrekkige ontwikkeling.
Dit slaat op de verbrokkeling van dit rechtsgebied - er zijn uiteenlopende
regels over de subsidieverstrekking in de vele subsidieregelingen, wat leidt
tot ondoorzichtigheid - en op de weinig consistente terrninologie. Vooral
is fnuikend de onduidelijkheid veroorzaakt door de juridische dogmatiek
die nog in het embryonale stadium verkeert."

Met betrekking tot de subsidienormstelling moet worden onderscheiden
tussen het geval waarin subsidie wordt verleend op grond van een
subsidieverordening, en het geval waarin de bestreden beschikking enkel

26 J.R. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen, preadvies VAR, Alphen
aan den Rijn 1988, p. 82-84. lnmiddels is echter de derde tranche van de Algemene wet
bestuursrecht in voorbereiding, die mede op subsidieregels betrekking heeft.
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berust op een begrotingspost. In het laatste geval kan er een plan of
programma zijn aan de hand waarvan over de subsidieverzoeken wordt
beslist. De concrete beslissing op een subsidieverzoek vloeit in het eerste
geval als het ware voort uit de verordening of daarop gebaseerde plannen
en programma's en heeft een gebonden karakter. De beleidsvrijheid betreft
hier de regelvaststelling. Is er geen verordening dan is de bevoegdheid tot
subsidiering discretionair van aard, aangezien er geen wettelijke verplichting
bestaat tot het subsidieren van godsdienst- en vormingsonderwijs. In enige
gevallen spreekt de Arob-rechter in dit kader expliciet van een 'grote of
ruime mate van beleidsvrijheid' (bv. AB 1986, 16; AB 1986,293; AB 1988,
342). Dit geldt tevens voor de subsidiering van andere maatschappelijke
activiteiten voor zover een regeling geen aanspraak op subsidie geeft (AB
1987, 287).

Constante in het subsidierecht is dus de grote mate van beoordelingsvrij-
heid die overheidsorganen ter zake toekomt. De subsidiebeschikking waaraan
geen verordening ten grondslag ligt, is een schoolvoorbeeld van de
uitoefening van een discretionaire bevoegdheid.

6.1.2 Interpretatie

De relatie tussen subsidie en grondrechten is van tweeerlei aard. Grondrech-
ten kunnen enerzijds de grond tot subsidiering vormen in verb and met de
idee van de sociale rechtsstaat (sociale grondrechten), en kunnen anderzijds
juist de begrenzingen aangeven." Hoewel in abstracto is aanvaard dat
een grondrecht als de belijdenisvrijheid kan leiden tot meer overheidszorg -
het sociale aspect van een klassiek grondrecht - bestaat er over de vraag

of en de mate waarin de overheid uit hoofde van dit grondrecht gehouden
is tot bijvoorbeeld subsidiering van bepaalde activiteiten geen duidelijkheid.
In de Arob-jurisprudentie is deze vraag aan de orde gekomen.

Kenmerkend voor de subsidie-uitspraken is dat de ArRvS niet
rechtstreeks aan art. 6 Gw toetst, maar dat het gaat om het verbod van
discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging in art. 1 Gw,
eventueel in samenhang met art. 6.

Het in art. 6 besloten element dat hier aan de orde is, is de staatsrechte-
lijke gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging. Niet alleen mag
de overheid niet bepaalde godsdienstige overtuigingen boven andere stellen,
maar ook organisaties met een levensbeschouwelijke grondslag moeten

27 E. M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen, preadvies VAR,
Alphen san den Rijn 1988.
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onderling en in vergelijking met godsdienstige organisaties op gelijke voet
worden behandeld. Ret nadrukkelijk betrekken van 'levensovertuiging' in
art. 6 betekent een uitbreiding van de bescherrning. De afbakening van beide
begrippen is tijdens de parlementaire behandeling van de Grondwetsherzie-
ning niet erg verhelderd; de regering ging ervan uit dat er naar aard en
gerichtheid wezenlijke verschillen zijn, maar dat deze er niet toe doen uit
het oogpunt van bejegening door de overheid."

De beoordeling van de gelijkheid vindt doorgaans niet in het kader van
art. 6 plaats, maar op grond van art. 1 Gw, waarbij de rechter in die
gevallen een uitdrukkelijke verwijzing naar art. 6 geeft, wat de bijzondere
betekenis van het beginsel van de gelijke behandeling voor godsdienstige
en levensbeschouwelijke stromingen betreft. Ret aan een ieder gelijkelijk
toekomen van het grondrecht moet geacht worden ook deel uit te maken
van de bescherming die art. 6 biedt. In deze zin is de gelijkheid ook
onderdeel van de klassieke grondrechten. Art. 1 gebiedt echter uitdrukkelijk
gelijke behandeling van gelijke gevallen, en verbiedt discriminatie onder
andere op grond van iemands godsdienst of levensovertuiging. In het geval
van subsidiering door de overheid is het een voor de hand liggend
aanknopingspunt voor toetsing, aangezien juist door schending van het
gelijkheidsbeginsel de belijdenisvrijheid wordt aangetast. De art. 6 en 1
Gw in hun onderlinge samenhang kunnen in verband worden gebracht met
een beginsel dat in de Nederlandse rechtsorde ten grondslag ligt aan de
verhouding tussen de overheid en de kerk; zij vooral geven samen bezien
uitdrukking aan het beginsel van neutraliteit van de overheid ten aanzien
van de godsdienst. Ret vereiste van gelijke behandeling en non-discrirninatie
van art. 1 betekent daarbij een versterking van de uit art. 6 Gw voortvloei-
ende norm van overheidsonthouding ten aanzien van godsdienst en
levensovertuiging."

Wat is in de benadering van de Arob-rechter de betekenis van de
verstrengeling van beide grondrechtsbepalingen voor de reikwijdte van de
in art. 6 gegarandeerde belijdenisvrijheid? Hierbij moet worden onderschei-
den naar gelang het gaat om het onderwijzen van godsdienst of levensover-
tuiging, of om welzijnswerk dat vanuit de optiek van godsdienst of
levensovertuiging wordt verricht.

28 Vgl. Kamerstukken n 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 28-29 (Nng, la, p. 28-29).
29 Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 91-94.

396



Yrijheid van godsdienst of levensovertuiging

A. Onderwijs
Voor het onderwijs wordt de toon gezet door de twee eerstvolgende
uitspraken. In de uitspraak van de ArRvS van 1 augustus 1983 (AB 1984,
532, Haarlem) gaat het om de weigering om humanistisch vormingsonder-
wijs te subsidieren, hoewel een vergelijkbare overkoepelende instelling op
godsdienstige grondslag weI allangdurig geldelijk wordt ondersteund. De
financiele ruimte van de gemeente is hierbij beperkt. In de beoordeling
wordt het gelijkheidsbeginsel voorop gesteld, maar dit wordt ingekleurd
door de beIijdenisvrijheid. 'Naar het oordeel van de Afd. dient de overheid
zich te onthouden van een beleid dat een - historisch verklaarbare -
bevoordeling van bepaalde godsdienstige oflevensbeschouwelijke stromingen
anders dan bij wege van overgangsmaatregel continueert. Aan het beginsel
dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden dient, als het gaat om
behandeling van godsdienstige of Ievensbeschouwelijke stromingen,
bijzondere betekenis te worden gehecht. De Afd. wijst daarbij op de art.
1 en 6 van de thans geldende (herziene) Grondwet, welke te dezen
uitdrukking geven aan de rechtsopvattingen die ook ten tijde van de
bestreden beslissing onder de toen geldende Grondwetsbepalingen algemeen
ingang hadden gevonden. '

Toegespitst op de subsidiering wordt dus uit de art. 1 en 6 de waarborg
afgeleid dat de overheid, zo wordt besloten tot subsidiering, geen blijvend
onderscheid mag maken tussen verschillende stromingen, als daarbij het
argument wordt gehanteerd dat er een bestaande praktijk ten gunste van
een bepaalde stroming is, en dat tevens de financiele middelen beperkt zijn.
De ArRvS geeft aan dat uit de Grondwet van v66r 1983 dezelfde waarborg
is afte leiden. De waarborg omvat mede een sociale component. Maatrege-
len van gemeentewege waren nodig geweest om het humanistisch vormings-
onderwijs een aan het godsdienstonderwijs gelijkwaardige positie te
verschaffen, '(--) zo spoedig als dit onder de gegeven omstandigheden -
de belangen van de vereniging daarbij in aanmerking genomen - redelijker-
wijs mogelijk zou zijn.'

De ArRvS herhaalt op soortgeIijke wijze bovengenoemde benadering
van de art. 1 en 6 Gw in haar uitspraak van 21 maart 1985 (AB 1986, 16,
Putten). In de uitspraak van de ArRvS inzake Putten gaat het weer om
humanistisch vormingsonderwijs. Art. 1 Gw krijgt meer gewicht in het
licht van art. 6 Gw, waarbij het gelijkheidsbeginsel ook in verband wordt
gebracht met art. 26 IVBP. Uit het geval-Putten blijkt weer dat de
beperktheid van de financiele middelen een onmiddellijke verwezenlijking
van grondrechtsaanspraken in de weg kan staan.
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In een aantal vergelijkbare zaken komt art. 6 Gw niet expliciet naar
voren. WeI speelt in de zaak-Oldebroek het gelijkheidsbeginsel op grond
van art. 1 Gw een ro1. De VzArRvS oordeelt in de beschikking van 19
augustus 1986 (AB 1987, 51, Oldebroek I) dat als het godsdienstonderwijs
niet wordt gesubsidieerd, afgezien van een overgangsmaatregel na intrekking
van de subsidieverordening (de intrekking is een reactie op de genoemde
interpretatie van de ArRvS van het samenstel van de art. 1 en 6 Gw), art.
1 Gw niet met zich brengt dat het humanistisch vormingsonderwijs
ondersteund moet worden. Dit ligt volledig in de lijn van de boven
geschetste benadering, en is overigens welhaast evident gelet op het
gelijkheidsbeginsel. Dat er geen wettelijke verplichting is om subsidie te
verlenen voor godsdienst- en vormingsonderwijs wordt uitdrukkelijk gesteld
in de uitspraak van de ArRvS van 18 maart 1988 (AB 1988, 342, Oldebroek
II), maar ook dat in zijn algemeenheid niet kan worden gezegd dat de
overheid geen taak heeft op het gebied van dergelijk onderwijs op openbare
scholen. In deze zin ook de Afdelingsuitspraken van 19juli 1988 (WRvSIR.-
3.257/88, Oldebroek III), 18 november 1985 (AB 1986,293, Castricum:
het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur) en 20 augustus
1990 (AB 1991, 102, Hasselt: zander aan het gelijkheidsbeginsel te
refereren) .

Uit de uitspraak van de ArRvS van 2 sept. 1987 (AB 1988, 303,
Valkenswaard) vloeit voort dat art. 6 Gw niet impliceert dat het openbaar
en het bijzonder onderwijs ten aanzien van godsdienstig en levensbeschouwe-
lijk onderwijs wat de subsidieverlening betreft op een lijn moeten worden
gesteld. De intrekking van subsidie om financiele redenen wordt door de
ArRvS in de uitspraak van 28 maart 1985 (AB 1985, 600, Enschede) in
het geheel niet in een grondrechtelijk kader geplaatst. Art. 6 speelt oak
geen rol in een geval waarin subsidie werd geweigerd ten behoeve van
schoolbegeleidingswerk aan een gereformeerde basisschool (ArRvS 31 mei
1988, WRvS/R.3.265/88, Zoetermeer). Alleen wordt gesproken van het
onvoldoende meewegen van het gewicht van de principiele, levensbeschou-
welijke reden om voor een bepaalde begeleiding te kiezen.

B. Welzijnswerk
De volgende uitspraken hebben betrekking op het welzijnswerk. De uitspraak
van 18december 1986 (AB 1987,260, Hellevoetsluis) ziet op een instelling
voor gereformeerd jeugdwerk die in het gemeentelijke subsidiebeleid wordt
achtergesteld. Het gemeentelijk beleid houdt in dat in het geheel geen
subsidie verleend wordt aan activiteiten vanuit een levensbeschouwelijke
of kerkelijke optiek. De art. 1en 6 Gw brengen met zich dat een dergelijke
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reden om niet te subsidieren ontoelaatbaar is, als er sprake is van activiteiten
die naar hun aard en inhoud op een lijn kunnen worden gesteld met die
van andere instellingen. Godsdienst en levensovertuiging kunnen wel indirect
tot weigering van subsidie leiden, namelijk als de levensbeschouwelijke
achtergrond tot gevolg heeft dat er uit het oogpunt van subsidiering relevante
verschillen in activiteiten zijn.

Vervolgens is de uitspraak van de ArR vS van 12 maart 1987 (AB 1987,
287, Tietjerksteradeel) het meest duidelijk over de reikwijdte van art. 6,
waar het de daaraan te ontlenen positieve overheidsverplichting betreft.
De Afdeling komt tot een restrictieve interpretatie van art. 6 Gw, art. 9
EVRM en art. 18 IVBP. 'Het in art. 6 Gr.w. neergelegde recht van
godsdienstvrijheid mag naar het oordeel van de Afd. niet worden opgevat
in zo ruime zin dat deze vrijheid ook zou inhouden een recht op financiele
steun van de overheid om maatschappelijke activiteiten uit te oefenen op
basis van een bepaalde godsdienstige oflevensbeschouwelijke overtuiging.
In art. 6 Gr.w. gaat het immers om de vrijheid van een ieder om zonder
inmenging van overheidswege zijn godsdienst te belijden of een levensover-
tuiging te hebben en uit te dragen. Dit artikel roept geen financiele
aanspraken jegens de overheid in het leven. Ditzelfde geldt voor art. 9
EVRM en art. 18 Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke
rechten.' Het beleid dat hier inhoudt dat met uitsluiting van anderen alleen
een overkoepelende organisatie die op zich levensbeschouwelijk neutraal
is, wordt gesubsidieerd laat de grondrechten onverlet: 'Dit beleid, dat is
ingegeven door overwegingen van financiele aard en van doelmatigheid,
maakt geen inbreuk op het in art. 6 Grondwet aan een ieder toegekende
recht om zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, noch op het
in art. I Gr. w. geformuleerde gelijkheidsbeginsel.'

De ArRvS overweegt in deze zaak ook nog dat art. 23, zevende lid,
Gw, gericht op de financiele gelijkstelling van bijzonder en openbaar lager
onderwijs, geen betekenis heeft voor het welzijnsbeleid of andere sectoren
van het overheidsbeleid. Het gelijkheidsbeginsel kan echter van betekenis
zijn wanneer een overheidsorgaan een of meer instellingen met een
godsdienstige of levensbeschouwelijke signatuur zou subsidieren met
uitsluiting van andere soortgelijke instellingen.

In een aantal gevallen spelen het gelijkheidsbeginsel en de belijdenisvrij-
heid op de achtergrond een rol. Volgens de uitspraak van de ArRvS van
11 sept. 1987 (Gst. 6860, 10, Amersfoort) mag een sportvereniging op
godsdienstige grondslag niet een subsidie geweigerd worden als zou het
beoefenen van sport vanuit een dergelijke achtergrond geen 'algemeen
belang' kunnen zijn, in het geval de verordening subsidieverlening koppelt
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aan het dienen van het algemeen belang. Enigszins afwijkend is de opstelling
van de VzArRvS (I8 febr. 1988, AB 1988,312, Friesland): de beleidsvrij-
heid ten aanzien van de subsidiering van maatschappelijk werk staat voorop;
deze maakt dat het niet kennelijk onredelijk is om instellingen die zich
richten op levensbeschouwelijke groeperingen een lage prioriteit toe te
kennen. Deze beschikking past weI in de lijn als wordt aangenomen dat
het enkele feit van de levensbeschouwelijke orientatie hier geen reden voor
de ongelijke behandeling is.

In vergelijking met het te subsidieren onderwijs op het gebied van
godsdienst of levensovertuiging bestaat er een minder directe aanspraak
op subsidie bij het welzijnswerk; het gelijkheidsbeginsel 'kan' een dergelijke
aanspraak met zich brengen. Art. 6 in algemene zin doet dit niet. Om van
'gelijke gevallen' te kunnen spreken moeten namelijk ook de van de
instellingen uitgaande activiteiten vergelijkbaar zijn. Het welzijnswerk staat
in een verder verwijderd verband met het belijden van godsdienst of
levensovertuiging dan onderwijs of vormingswerk, en daaraan komen niet
evenveel waarborgen toe uit hoofde van art. 6 Gw.

6.1.3 Toetsing

6.1.3.1 Wijze van toetsing aan de belijdenisvrijheid

In de gevallen betreffende Hellevoetsluis (AB 1987, 260) en Tietjerkstera-
deel (AB 1987,287), en in de zaak-Putten (AB 1986, 16) is er sprake van
een subsidieverordening. Inzake Putten en Tietjerksteradeel valt het
subsidieverzoek echter niet in de termen van de verordening. Het staat de
gemeenteraad dan inprincipe vrij toch subsidie te verlenen met als grondslag
de begroting. Weliswaar valt de beoordeling van het subsidieverzoek in
Hellevoetsluis binnen het kader van de algemene subsidieverordening welzijn
maar de verordening laat de raad alle ruimte een gemeentelijk beleid te
voeren, en dit neer te leggen in een plan en een jaarlijks programma voor
het sociaal-cultureel werk. In Haarlem (AB 1984, 532) was er alleen sprake
van een subsidiebesluit ten aanzien van de wei gesubsidieerde vereniging
op godsdienstige grondslag. Dit kenmerk van het hier toepasselijke
subsidierecht heeft gevolgen voor de wijze van toetsing: de nadruk ligt op
de toetsing van het gevoerde beleid.

Indien de toetsing ziet op het gevoerde beleid dan is de toetsing abstract
van karakter, zeker als het beleid niet gereconstrueerd moet worden aan
de hand van concrete gevallen, maar in beleidsregels is neergelegd. In de
uitspraak inzake Hellevoetsluis (AB 1987,260) blijft het hierbij. Het beleid,

400



Yrijheid van godsdienst of levensovertuiging

waarin de keuzes ten aanzien van de prioriteit van activiteiten tot uitdrukking
komen, wordt getoetst aan art. 1 Gw, waarbij in dit verband op art. 6 Gw
wordt gewezen. De toetsing is indringend van aard. Het gemaakte
onderscheid staat in een te direct verband met de levensbeschouwelijke
achtergrond. De Afdeling geeft in de beoordeling in feite aan welk criterium
wel door de beugel kan, namelijk voor zover het criterium betrekking heeft
op verschillen in de aard en inhoud van de activiteiten. Er is daarbij ruimte
voor een beleid waarbij op de achtergrond de levensbeschouwelijke orientatie
een rol kan spelen in de bestuurlijke besluitvorming, in zoverre dat een
situatie mogelijk is waarin deze orientatie tot bedoelde verschillen in
activiteiten leidt, als gevolg waarvan niet wordt gesubsidieerd. In dit opzicht
respecteert de rechter de beoordelingsvrijheid. Dat art. 1 als toetsingsnorm
voorop staat blijkt ook uit het aan de toetsing verbonden gevolg. Het beleid
en het daarop gebaseerde besluit zijn alIeen in strijd met art. 1 Gw, niet
ook met art. 6 Gw. 30

Inzake Haarlem (AB 1984, 532) wordt de toetsing aan het grondrechte-
lijk kader gericht op het beleid, wat tot gevolg heeft dat het concrete besluit
tot afwijzing van het subsidieverzoek de toets der kritiek niet doorstaat.
Aan de art. 1 en 6 Gw, hoewel nog geen geldend recht ten tijde van het
nemen van de bestreden beslissing, wordt een maatstaf ontleend die ook
onder de oude Grondwet al aanvaard werd, voor toetsing van een bepaalde
beleidslijn in abstracto, met als gevolg dat een beleid dat is gericht op
blijvende bevoordeling van bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke
stromingen ontoelaatbaar is. De (financiele) omstandigheden van het geval
kunnen met zieh brengen dat de gelijkstelling niet onmiddellijk wordt
gerealiseerd; dit is een conereet element in de toetsing. Eenzelfde benadering
wordt gevolgd in de Puttense zaak (AB 1986, 16). Vervolgens wordt
onderzoeht of de beperkte financiele middelen een argument vormen om
in strijd met art. 1 Gw subsidie te weigeren. Dit is hier niet het geval; alleen
als overgangsmaatregel mag de ongelijkheid onder omstandigheden nog
voortduren. Als complement op de - abstracte - beleidstoetsing wordt dus
nog in het licht van art. 1 Gw naar de concrete omstandigheden gekeken.

De toetsing aan de art. 1 en 6 Gw is in zoverre terughoudend dat aan
de overheid enige ruimte wordt gelaten om financiele overwegingen mee
te laten spelen bij het tempo van gelijkstelling van godsdienst- en vormings-
onderwijs, en tevens om de aard van de activiteiten van instellingen voor

30 Volgens I.e. van der Vlies in haar noot onder AB 1987,260, bad beter van strijd van een
onderdeel van bet plan en bet daarop gebasserde besluit kunnen worden gesproken, gezien
bet feit dat bet beleid i.c. was vastgelegd in een gemeentelijk plan.
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welzijnswerk te vergelijken, ook als daar instellingen op grondslag van
godsdienst of levensovertuiging bij zijn betrokken. Het zwaartepunt van
de toetsing aan de betrokken grondrechten ligt bij het beleid op zich. De
ArRvS heeft een algemeen oordeel over een bepaald type beleid gegeven.
Dit betekent dat het gevolg van de uitspraken verder kan strekken dan het
concrete geval via de precedentwerking. In dit opzicht heeft de toetsing
een niet-marginale uitwerking. Uit de zaak-Oldebroek bijvoorbeeld (AB
1987,51; AB 1988, 342; Weekoverzicht RvS/R.3.257/88) blijkt dat de
benadering van de ArRvS tot gevolg heeft gehad dat gemeenten hun
subsidieverordening op het gebied van het godsdienst- en vormingsonderwijs
hebben ingetrokken, teneinde te ontkomen aan de consequentie van de
rechterlijke opstelling ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel en art. 6 Gw.
Voor sommige gemeenten gold kennelijk: liever geen subsidiering dan ook
hen onwelgevallige activiteiten te moeten ondersteunen. In het geval van
de Oldebroekse subsidieweigering levert een concrete toetsing aan art. I
Gw - bij gebreke van een verordening, en gelet op de beleidsvrijheid -
vervolgens niets op voor de appellerende instantie.

6.1.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Subsidiebeschikkingen berusten dikwijls op een discretionaire beschikkings-
bevoegdheid of indirect op een discretionaire bevoegdheid om beleid in
regels neer te leggen. Dit heeft in het algemeen voor de rechterlijke toetsing
tot gevolg dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur de centrale rol
spelen, met name de toetsing aan het 'willekeurverbod' in art. 8, eerste
lid, onder c, Wet Arob.

De toetsing van het subsidiebeleid aan grondrechten is in de meeste
behandelde zaken verstrengeld met de toetsing van het beleid op het
redelijkheidsgehalte daarvan. Het grondrechtelijk gehalte van het beleid
vormt slechts een van de aspecten van de zaak. Hier kan een verband
worden gelegd met de in de jurisprudentie uitdrukkelijk bevestigde grote
beoordelingsvrijheid ter zake. De toetsing aan de belijdenisvrijheid in
combinatie met het gelijkheidsbeginsel gaat niet zover dat voor het overige
een marginale toetsing ontbreekt.

De belichting van de Haarlemse subsidieweigering vanuit de grondrech-
ten laat zoals gezegd de gemeenteraad de ruimte om de gelijkwaardige
behandeling gezien de financiele ruimte vertraagd te realiseren. Dit moet
geschieden zo spoedig als dit onder de gegeven omstandigheden 'redelijker-
wijs mogelijk zou zijn' (AB 1984, 532). Een dergelijke opstelling van de
rechter blijkt ook uit de uitspraak betreffende Putten (AB 1986, 16). Inzake
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Tietjerksteradeel is de ArRvS van oordeel dat in de overwegingen met
betrekking tot de grondrechten besloten ligt dat 'verweerder met het oog
op de doelmatigheid en de financiele positie van de gemeente in redelijkheid
een beleid kan voeren waarbij de subsidiering van het maatschappelijk werk
tot een - overkoepelende - ins telling wordt beperkt. De Md. vermag voorts
niet in te zien dat verweerder op basis van dit beleid bij afweging van de
betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn bestreden besluit heeft
kunnen komen' (AB 1987, 287). In dit geval zijn er ook geen zorgvuldig-
heidsgebreken te constateren.

De terughoudendheid die uit het vorenstaande spreekt kan worden
versterkt door de hantering van het motiveringsbeginsel. Opvallend is een
verschil op dit punt tussen de uitspraken over Haarlem en over Putten. In
'Haarlem' wordt vernietigd wegens het ontbreken van een draagkrachtige
motivering, en in 'Putten' op de a-grond, gezien de schending van art. 1
Gw, terwijl de benadering in beide gevallen vergelijkbaar is. Inzake Haarlem
lijkt daarom op het eerste gezicht van een voorzichtige benadering sprake
te zijn; Van der Net noemt deze genuanceerd en alleszins te billijken."
Het verschil is volgens Van Buuren echter te verklaren door het tijdstip
van inwerkingtreding van de nieuwe Grondwet; het besluit van de Haarlemse
raad dateert van voor die tijd. Dit is aannemelijk. De Afdeling spreekt zelf
in de Haarlemse zaak van de 'thans geldende (herziene) Grondwet', waaraan
in dit geval nog niet kan worden getoetst, maar waarop wordt gewezen
ter motivering van het ingenomen standpunt, met de overweging dat ook
ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing een dergelijke
rechtsopvatting conform de Grondwet was. Rest natuurlijk de vraag waarom
niet tot strijd met de 'oude' Grondwetsbepalingen wordt geconcludeerd,
zodat in zoverre de indruk van een enigszins marginale benadering in de
Haarlemse casus overeind blijft.

De beoordeling van de 'redelijkheid' van het beleid staat ook voorop
in een aantal zaken waarin hetzij art. 1 Gw (AB 1988, 342; Weekoverzicht
RvS/R.3.257/88), hetzij alleen het ongeschreven recht als toetsingsgrond
wordt gebruikt (AB 1986,293, Castricum; AB 1991, 102, Hasselt). In de
laatste zaken, aIsook in de zaak -Valkenswaard (AB 1988, 303), wordt tevens
aan het motiveringsbeginsel getoetst. Kortom, de gebruikelijke gang van
zaken ten aanzien van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.
Gezien het beeld dat het geheel van de toetsing oproept (zowel aan
geschreven als aan ongeschreven recht) - waarbij het grondrecht slechts

31 B.J. van der Net, noot AB 1984, 532.
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een der elementen is, en dat maar in een gedeelte der uitspraken - heeft
de toetsing aan de belijdenisvrijheid een beperkte betekenis.

6.1.3.3 Toetsing in kort geding

Alleen in de Oldebroekse zaak wordt door de VzArRvS aandacht aan de
grondrechtelijke aspecten besteed (AB 1987, 51). Daarentegen ontbreekt
een dergelijke aandacht in de Voorzi ttersbeschikking van 18 febr. 1988
(AB 1988,312, Friesland), hoewel bij deze uitspraak geconstateerd werd
dat het respecteren van de beleidsvrijheid door de Vz hier een vraag oproept
gezien de door de Afdeling uitgezette lijn. Behalve in de bewoordingen
wijkt de benadering inzake de Oldebroeker subsidieweigering inhoudelijk
niet af van de benadering in de hoofdzaak.

6.2 Vreemdelingenrecht

Op het raakvlak van het Nederlandse vreemdelingenrecht met de godsdienst-
vrijheid zijn twee groepen uitspraken te onderscheiden: de ene heeft
betrekking op de toelating van islamitische godsdienstleraren en gebedsvoor-
gangers (imams) en de andere op het opnemen van buitenlandse pleegkinde-
reno

6.2.1 Regelgeving

De Vreemdelingenwet (Vw) is de uiteindelijke basis voor de hier aangevoch-
ten beslissingen. Deze wet regelt op grond van art. 2, tweede lid, Gw de
toelating en uitzetting van vreemdelingen. In het geval van de imams gaat
het om de afwijzing van verzoeken om een verblijfsvergunning op grond
van art. 11 Vw. Art. 11 bepaalt in het vijfde lid dat weigering kan
plaatsvinden op gronden aan het algemeen belang ontleend. Van belang
is dat de weigering mede in verband staat met het feit dat de betrokken
personen zonder machtiging tot voorlopig verblijf Nederland zijn binnen
gekomen. In het geval van de pleegkinderen betreft het de door de
staatssecretaris van Justitie te verlenen beginsel-toestemming tot het opnemen
van een buitenlands pleegkind, welke inhoudt dat in beginsel geen bezwaar
bestaat tegen de opneming van een buitenlands pleegkind. Deze toestemming
is van belang voor de beoordeling van het latere verzoek om een vergunning
tot verblijf. In het geval van art. 11, vijfde lid, Vw gaat het om een
discretionaire bevoegdheid met een minimum aan gebonden elementen,
te weten alleen het begrip 'algemeen belang'. De praktijk van de beginsel-
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toestemming getuigt ook van een zeer grote beoordelingsvrijheid. Dit
betekent dat voor de beoordeling van de bevoegdheidsuitoefening vooral
de gehanteerde beleidslijn van belang is. Dit beleid (bijvoorbeeld opgenomen
in de Vreemdelingencirculaire) vormt de kern van het materiele vreemdelin-
genrecht.

6.2.2 Interpretatie

In beide groepen uitspraken worden in de chronologisch eerste uitspraak
de grondrechtelijke aspecten nog niet geexpliciteerd. Pas in de latere
gevallen gebeurt dat, waarbij alleen art. 9 EVRM en art. 18 IVBP erbij
worden betrokken. De aandacht van de Arob-rechter voor de betekenis van
grondrechten voor het vreemdelingenrecht is iets groter als het gaat om
de belijdenisvrijheid dan als het gaat om de uitingsvrijheid."

Het punt waarop de weigering van beginsel-toestemrning kan raken aan
de uitoefening van de belijdenisvrijheid is het feit dat de beoogde pleegou-
ders Jehova's getuigen zijn; hun religieuze overtuiging brengt met zich een
principieel gekant zijn tegen het toedienen van bloedtransfusies. Voor de
staatssecretaris was dit het argument om op grond van de geldende
richtlijnen van toestemrning af te zien; het maakte de ouders in zijn ogen
ongeschikt. In de uitspraak van de ArRvS van 22juni 1981 (AB 1983, 210,
Pleegkind I) blijft het grondrechtelijke aspect in de rechterlijke overwegingen
nog achterwege. In de vervolgens gedane uitspraken van de Afdeling van
20 januari 1983 (AB 1983, 389, Pleegkind Il) , en van 13 mei 1985
(WRvSIR.2.185/85, Pleegkind ill) wordt echter door de appellanten expliciet
een beroep gedaan op het bepaalde in art. 9 EVRM.

Om te kunnen toetsen is het noodzakelijk dat de reikwijdte van art. 9
zich tot de casus uitstrekt. Valt het al dan niet toestemmen in een
noodzakelijke medische behandeling onder het belijden van een godsdienst?
Centraal staat dan ook de interpretatie van het begrip 'praktische toepassing'
uit het eerste lid van art. 9. De Afdeling is in beide uitspraken met dezelfde
bewoordingen van mening dat er geen inbreuk is op art. 9 EVRM. 'De
opneming door pleegouders van een buitenlands pleegkind in hun gezin
is immers op zichzelf niet aan te merken als een praktische toepassing van
de godsdienst of overtuiging van die pleegouders in de zin van voornoemd
art. 9 eerste lid. ' Door de afwijzing van de beginsel-toestemrning vanwege
het standpunt van de appellanten over bloedtransfusies 'heeft verweerder
aan de belijdenis door appellanten van hun godsdienst of overtuiging dan

32 Zie hoofdstuk 6.3.8.
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ook geen be1emmering opgeworpen.' Door deze interpretatie wordt een
beperkte uitleg aan het artikel gegeven, waarbij de vraag of op zich het
niet toestemmen in een Ievensreddende gangbare medische behandeling
een beschermenswaardige godsdienstige belijdenis is, in het midden wordt
ge1aten. Overigens kon in dit geval gezien het tijdstip nog geen beroep op
art. 6 Gw worden gedaan. Een te ruime omvang van een grondrecht bergt
het risico in zich van een uitholling van de beperkingsclausuIes, zeker op
het nauwelijks te overziene grensgebied van door godsdienst of levensover-
tuiging gemspireerde maatschappeIijke activiteiten." De gekozen afbake-
ning heeft echter ais nadeel dat de grondrechtenbescherming tekort kan
schieten. In het geval van een extensieve interpretatie dient de casus via
de beperkingsclausules tot een oplossing te worden gebracht. Hiermee wordt
erkend dat een grondrechteIijk be1ang in het geding is, en moet de rechter
tot een expliciete, mede het grondrecht betreffende, belangenafweging
komen.

Tot de in Nederland geidende godsdienstvrijheid wordt de vrijheid van
kerkeIijke organisatie gerekend. Deze omvat het recht tot vrije keuze van
kerkelijke ambtsdragers, ook voor isiamitische gemeenschappen. 34 De
toelating van imams wordt in de uitspraak van de ArRvS van 10 december
1981 (AB 1982, 244) nog niet benaderd vanuit de grondrechten. Art. 18
IVBP wordt door de appellant, samen met art. 27 IVBP, aan de orde gesteld
in de uitspraak van de ArRvS van 2 juli 1984 (AB 1985, 273), waar de
Afdeling vervolgens op in gaat. Ook dit geval speelde v66r de inwerkingtre-
ding van art. 6 Gw. Hoewel de bewoordingen op het eerste gezicht
onduideIijk zijn als het gaat om de vraag of via interpretatie het toepassings-
gebied van de bepaling wordt afgebakend, of dat zonder dit te expliciteren
van de toepasselijkheid wordt uitgegaan en aan de beperkingsclausuies wordt
getoetst, lijkt het er echter op dat de aangevochten overheidshandeling aan
art. 18 IVBP wordt getoetst, gelet op de verwijzing naar het derde lid van
deze bepaling.

Een vergelijking is te maken met een aantal vonnissen in kort geding
die betrekking hebben op de dreigende uitzetting van imams. Hieruit spreekt
een overeenkomstige benadering van het grondrecht als bij de ArRvS. Uit
het vonnis van de Pres. Rb. 's-Gravenhage van 9 februari 1983 (KG 1983,
102) voIgt dat de godsdienstvrijheid niet wordt geraakt zolang niet de imams
steeds de toegang wordt geweigerd, maar dat gelet op het beleid de

33 Vgl. J.E. Goldschmidt, noten onder AD 1983, 210 en AD 1983, 389.
34 Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 261-264.
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weigering onder omstandigheden kan plaatsvinden. De Pres. Rb. Haarlem
(31 mei 1985; KG 1985, 197) schenkt geen aandacht aan de grondrechtelijke
aspecten.

De conc1usie is dat de betekenis van de vrijheid van godsdienst of
levensovertuiging voor de geschillenbeslechting op het gebied van het
vreemdelingenrecht in de optiek van de Arob-rechter gering is. AI op het
punt van de reikwijdte blijkt dit grondrecht nauwelijks bescherming te
kunnen bieden. Uiteraard is het ook in de benadering van de ArRvS niet
toelaatbaar dat misbruik wordt gemaakt van bevoegdheden in het kader
van het vreemdelingenrecht door godsdienstige of levensbeschouwelijke
stromingen meer te benadelen dan voor de doeleinden van het vreemdelin-
genrecht, en dus conform art. 2 Gw, noodzakelijk is.

6.2.3 Toetsing

6.2.3.1 Wijze van toetsing aan de belijdenisvrijheid

In het bovenstaande is betoogd dat de houding van de Arob-rechter ten
opzichte van de belijdenisvrijheid dit grondrecht met een enkele uitzondering
in de onderhavige gevallen in feite buiten een daadwerkelijke toetsing aan
de beperkingsclausules heeft gebracht, gelet op het niet leggen van een
verband tussen de bestreden overheidshandelingen en de werkingssfeer van
dit grondrecht.

In de uitspraak van de ArRvS van 2 juli 1984 (AB 1985, 273) over
de toelating van een imam vindt een nauwelijks gemotiveerde toetsing aan
art. 18, derde lid, IVBP plaats. 'De Md. overweegt dienaangaande vooreerst
dat - zoals met name blijkt uit het derde lid van vorengenoemd art. 18-
de vrijheid van godsdienst en van godsdienstoefening niet met zich brengt
dat het een religieuze gemeenschap vrij zou staan een vreemdeling als
godsdienstleraar en gebedsvoorganger in Nederland te doen verblijven
zonder dat ten aanzien van dat verblijf is voldaan aan de hier geldende,
mede met het oog op de openbare rust en orde gegeven, wettelijke
voorschriften. "Onder volledige erkenning van deze rechten (ook art. 27
IVBP, SZ) beoogt verweerder met de handhaving van dit beleid immers
slechts dat de Nederlandse overheid een zekere, door het belang van de
openbare orde gerechtvaardigde controle kan uitoefenen op de komst van
imams naar Nederland, hetgeen met name hieruit blijkt, dat het een
islamitische gemeenschap, wanneer een door haar voorgedragen imam op
grond van de uitkomsten van vorenbedoeld vooronderzoek de toelating tot
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Nederland mocht worden geweigerd, geheel vrijstaat een andere imam voor
te dragen.'

In hoofdstuk 6.3.8.3.1 wordt ten aanzien van de vraag waarom niet
aan art. 7 Gw wordt getoetst in het kader van het vreemdelingenrecht,
overwogen dat handhaving van het huidige vreemdelingenbeleid gelet op
het discretionaire karakter van de concrete besluitvorming voor de rechter
complicaties geeft met betrekking tot de grondwettelijke beperkingssystema-
tiek. Het beperkingsstelsel gaat ervan uit dat beperkingen tot de Grondwet
herleidbaar moeten zijn. Dit probleem gaat ook op voor art. 6 GW.35 Als
wordt uitgegaan van de toepasselijkheid van art. 6 dan vloeit de beperking
voort uit de hantering van een discretionaire bevoegdheid in het licht van
beleidsregels, terwijl het eerste lid van art. 6 geen delegatie van de
beperkingsbevoegdheid mogelijk maakt ('behoudens ieders verantwoordelijk-
heid volgens de wet'). Preventief toezicht is op zich volgens art. 6, in
tegenstelling tot art. 7, weI mogelijk, mits de gevallen nauwkeurig in de
formele wet zelf omschreven worden. Dit laatste is niet het geval. Het niet
toelaten van een islamitische geestelijke of de weigering van toestemming
ten behoeve van een pleegkind is te zien als een algemene beperking van
de beIijdenisvrijheid die niet als zodanig toelaatbaar is, omdat de grondwet-
gever de 'leer der algemene beperkingen' verworpen heeft. Een toepasselijk
art. 6 Gw zou daarom voor de appellanten een extra waarborg inhouden.
Anderzijds zou de toepasselijkheid van art. 6 Gw om genoemde reden in
het geval van de toelating van imams een gedeeltelijke ondermijning van
de uitgangspunten van het vreemdelingenrecht met zich kunnen brengen,
en in het geval van de buitenlandse pleegkinderen het belang van deze
kinderen bij bepaalde, levensreddende, medische verzorging buiten spel
dreigen te zetten.

6.2.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Net als in het subsidierecht brengt in het vreemdelingenrecht de grote
beoordelingsvrijheid voor overheidsorganen een centrale positie voor de
toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur met zich, en dan met name
met betrekking tot de toetsing van het vreemdelingenbeleid aan het
redelijkheidsbeginse1.

Zowel in het geval van de toelating van imams als het opnemen van
pleegkinderen wordt het beleid aan een rechterlijk onderzoek onderworpen.
Het vreemdelingenbeleid is in het algemeen restrictief. Als het gaat om

35 Vgl. R. Femhout en J.A. Hofman, noot onder AB 1985,273.
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het machtigingsvereiste bevat het beleid voor de toelating van imams (zoals
dat in AB 1985, 273 aan de orde is), onder andere de mogeIijkheid voor
de overheid om een onderzoek in te stellen naar de aanvaardbaarheid om
bij de betreffende islamitische gemeenschap als imam werkzaam te zijn,
en naar eventuele bezwaren uit het oogpunt van de openbare rust, de
openbare orde of de nationale veiligheid. De ArRvS acht dit beleid
aanvaardbaar; er is geen sprake van strijd met het verbod van discriminatie,
de gevraagde vergunning kon 'in redelijkheid' worden geweigerd.

Op het punt van de aanvaardbaarheid van de imam is echter het
mogelijke onderzoek vanwege de overheid te vergaand." Tenzij ermee
bedoeld is dat men hierbij afgaat op wat de betreffende islamitische
gemeenschap er zelf van vindt, maar dat blijkt toch al uit het 'voordragen'
van de persoon in kwestie. De overheid treedt op deze wijze in interne
religieuze zaken, wat onaanvaardbaar is uit het oogpunt van de godsdienst-
vrijheid. Dit neemt niet weg dat religieuze twisten een bedreiging voor de
openbare orde vormen, wat vanuit het vreemdelingenrecht bezien op zich
relevant is. Hier wringt dat de ArRvS door haar hierboven weergegeven
benadering in feite toetsing aan Grondwet en verdragen onmogelijk heeft
gemaakt.

Uit de eerdere uitspraak (AB 1982, 244) blijkt dat het niet aanwezig
zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf op zich onvoldoende grond
voor weigering is. Het geheel van feiten en omstandigheden moet worden
betrokken in de belangenafweging, welke in casu tot resuitaat heeft dat bij
afweging van de betrokken belangen de staatssecretaris 'niet in redelijkheid
tot de bestreden afwijzende beslissing heeft kunnen komen' (vernietiging
op de c-grond). Ook in de derde pleegkind-uitspraak (RvS/R.2.187/85)
geeft de gang van zaken rond het beleid aanleiding tot het oordeel dat de
staatssecretaris 'niet in redelijkheid' tot het bestreden besluit heeft kunnen
komen.

In de eerste twee uitspraken over het pleegkind wordt door de ArRvS
het gevoerde beleid bekeken op de vraag of het gelijkheidsbeginsel is
geschonden (AB 1983, 210 en 389). Aangezien beide zaken van voor de
inwerkingtreding van de nieuwe Grondwet dateren, kon deze toets niet in
een nationaal-grondrechtelijkjasje worden gestoken. Uiteindelijk ontbreekt
in de tweede uitspraak een deugdelijke en kenbare motivering (vernietiging
op de d-grond).

Het zwaartepunt van de rechterlijke weging van belangen ligt dus bij
het ongeschreven recht. Meer nog dan bij het subsidierecht is de betrokken-

36 Vgl. S.C. den Dekker-van Bijsterveld, De toelating van imams, NJB 1985, p. 1092.
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heid van de belijdenisvrijheid een marginaal aspect in het geheel van de
beoordeling.

6.3 Ruimtelijke ordening; bouwen en geluidhinder

Op het gebied van de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en de Woningwet heeft de uitingsvrijheid tot jurisprudentie over antennes
geleid (zie hoofdstuk 6.3.2). Ook de belijdenisvrijheid blijkt met dit
rechtsgebied raakvlakken te hebben. Tegen een gemeentelijk geluidhinder-
verbod worden eveneens zowel de uitingsvrijheid als de belijdenisvrijheid
ingeroepen (zie hoofdstuk 6.3.5). Overlast voor omwonenden is in deze
paragraaf doorgaans een gemeenschappelijk kenmerk.

6.3.1 Regelgeving

De volgende onderdelen van het recht op de ruimtelijke ordening en het
bouwrecht komen hieronder aan de orde. De handhaving van bestemmings-
planvoorschriften via een aanschrijving tot politiedwang staatcentraal als
het gaat om het gebruik van een pand door een godsdienstige groepering
(KG 1985, 281; AB 1990,9). In een casus is vanwege het gebruik als
gebedsruimte vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan
verleend, wat tot de uitspraak aanleiding geeft (ABkort 1991, 562). De
Woningwet komt in twee gevallen voor. Het verbod om zonder bouwvergun-
ning te bouwen (art. 47, eerste lid, Woningwet) ten aanzien van het gebruik
als gebedsruimte (AB 1986, 288), en het verbod om in daartoe aangewezen
gemeenten zonder toestemming van b. en w. een woning te onttrekken aan
de bestemrning tot woning (art. 56, eerste lid, Woningwet; AB 1985, 79).
In alle gevallen behalve laatstgenoemde, is overlast voor omwonenden de
oorzaak van de moeilijkheden. Ook betreft de jurisprudentie autonome
gemeentelijke bepalingen die geluidhinder verbieden."

6.3.2 Iruerpretatie

Ook bij het mer behandelde rechtsgebied bevindt men zich, net als bij het
vreemdelingenrecht, op de grens van de betekenis die de belijdenisvrijheid
als toetsingsgrond in de jurisprudentie heeft.

37 Zie hoofdstuk 6.3.4.1.
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Een verwijzing naar art. 6 Gw is aangetroffen in de uitspraak van de ArRvS
van 19 juni 1984 (AB 1984, 79; Woningonttrekking Amsterdam). Deze
casus speelt zich af op de grenzen van de belijdenisvrijheid. Ret gaat om
de onttrekking van een gebouw aan de bestemming tot woonruimte ten
behoeve van de eredienst, op grond van de Woningwet. Deze onttrekking
wordt weI toegestaan van gemeentewege, maar de daaraan verbonden
financiele compensatie gaat het appellerende kerkgenootschap te ver gezien
de vrijheid van godsdienst. Deze opvatting wordt niet gedeeld door de
Afdeling. 'Immers, niet valt in te zien dat de toepassing welke in dit geval
aan genoemd art. 56 (Woningwet) is gegeven, namelijk het verlenen van
toestemming voor de door appellante gewenste onttrekking onder voorwaar-
de van het betalen van een geldelijke compensatie, op enige wijze het vrij
belijden van godsdienst of levensovertuiging belemmert of in gevaar brengt. '
Door deze handelwijze blijft net als bij de op het vreemdelingenrecht
betrekking hebbende gevallen de verenigbaarheid van de bestreden
overheidshandeling in het licht van de beperkingsclausule achterwege. In
dit verband kan van een 'redelijke uitleg' worden gesproken, die ook weI
rede1ijk te noemen is. De eigenlijke godsdienstige handelingen in de
betrokken synagoge worden door de toepassing van art. 56 Woningwet
niet geraakt."

Voorts is uit het oogpunt van de toepassing van de grondwettelijke
beperkingssystematiek belangwekkend een ontwikkeling die is te bespeuren
in een aantal beschikkingen van de VzArRvS betreffende de ruimtelijke
ordeningswetgeving . In de eerste gevallen blijft de betrokkenheid van de
belijdenisvri jheid impliciet. Inzake de Helmondse gebedsruimte (VzArR vS
20 juni 1985, KG 1985, 281) wordt gesproken van het tegenover het belang
van de handhaving van het bestemmingsplan staande onmiskenbare belang
van het kunnen voldoen aan de dagelijkse godsdienstige verplichtingen.
In deze zaak gaat het om een gebruik in strijd met de bij het bestemmings-
plan behorende gebruiksvoorschriften. Met betrekking tot de gebedsruimte
in Deventer (VzArRvS 17 okt. 1985, AB 1986,288) staat dit 'onmiskenbare
belang' tegenover het belang van handhaving van het in de Woningwet
neergelegde verbod tot bouwen zonder bouwvergunning. Een recente
uitspraak grijpt weer terug op deze impliciete benadering. In de uitspraak
van de ArRvS betreffende een gebedsruimte in Rotterdam (12 april 1991,
ABkort 1991, 564) gaat het om de toepassing van de vrijstellingsclausule
in een bestemmingsplan. In deze zaak, die voor het islamitisch centrum
goed afloopt, wordt echter niet eens van het met godsdienstige verplichtingen

38 Zie B.P. Vermeulen, Artikel6, nr. 7, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet,
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gemoeide 'onmiskenbare belang' gesproken; de zaak staat geheel in het
teken van de begrippen in de bepalingen van het bestemmingsplan.

Evangelisatie-activiteiten
Vervolgens zij n er de beschikkingen die betrekking hebben op het optreden
van de Evangelie gemeente 'De Deur': de beschikkingen van de Vz van
16 februari 1989 (AB 1990,9; Arnhem I) en van 17 augustus 1990 (Gst.
6913,3; Zwolle). Uiteindelijk heeft ook de Afdeling in een zaak betreffende
'De Deur' een uitspraak gedaan: ArRvS 15 juli 1991 (AB 1992, 27, Gst
6931, 6; Arnhem IT). In een ander geval gaat het om een verzoek voor
een standplaatsvergunning en een kennisgeving ten behoeve van een
publiekelijke vertoning in het kader van evangelisatieactiviteiten. Vanwege
de vergelijkbaarheid van de casus, en de 'verwantschap' in de rechterlijke
benadering met de eerstgenoemde Voorzittersuitspraken, wordt de zaak
hier behandeld (VzArRvS 6 augustus 1991, AB 1992, 53; Ede). Hoewel
de benadering van de beide eerstgenoemde casus duidelijk in een grondrech-
telijke context is geplaatst, worden geen grondrechtsbepalingen aangegeven,
anders dan bij de derde en de vierde zaak. In de Zwolse zaak en in 'Arnhem
II' wordt overigens in een adem tevens op de uitingsvrijheid ingegaan."

De grondrechtsbepalingen blijven in beide 'De Deur'-zaken uit 1989
en 1990dus opde achtergrond. Destelsels van beperkingen inde Grondwet
en in de verdragen worden door de rechter genegeerd. De reden hiervoor
zal in deze casus gedeeltelijk zijn gelegen in het gevolg dat de toepassing
van de beperkingsclausule in art. 6, tweede lid, Gw hier zal hebben voor
de mogelijkheid het bestemmingsplan respectievelijk het geluidhinderverbod
te effectueren. In deze gevallen is er geen sprake van een bij een forme Ie
wet gedelegeerde beperkingsbevoegdheid. Op grond van het ontbreken van
de beperkingsbevoegdheid is de beperking al ontoelaatbaar; dit is een
tamelijk rigide resultaat met voor de handhaving van het ruimtelijke
ordeningsrecht en het gehiidhinderverbod onvoorspelbare gevolgen.

Uit de overwegingen worden elementen zichtbaar van op de jurispruden-
tie berustende grondrechtelijke waarborgen en beperkingsmogelijk:heden
voor gevallen als deze. In de uitspraken uit 1989 en 1990 wordt overwogen
dat omdat het gaat om de uitoefening van een grondrecht, bij de besluitvor-
ming een 'grote mate van zorgvuldigheid' in acht dient te worden genomen.
Tevens gaat de bescherming die het grondrecht biedt niet zover dat
voorschriften van een bestemmingsplan geen gerechtvaardigde beperking

39 Voor de uitspraak van 17 augustus 1990 (AB 1991,44) zij ook verwezen naar de analyse
in het Kader van de uitingsvrijheid in hoofdstuk 6.3.5.
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kunnen vormen, zolang zij maar kerkelijke activiteiten in het plangebied
niet volledig onmogelijk maken. Dit laatste doet denken aan een formule
uit de 'verspreidingsjurisprudentie'. De Vz volgt in de uitspraak van 6
augustus 1991 (AB 1992, 53) een met deze Voorzittersuitspraken vergelijk-
bare benadering van de godsdienstvrijheid. Het verschil is dat art. 6 Gw
wel wordt aangehaald. Het gaat in casu om vertoningen, zoals een
muziekoptreden, een toneelvoorstelling en een filmvertoning in de open
lucht, die blijkens de overwegingen (mede) door art. 6 Gw worden
bestreken.

De vraag die naar aanleiding van de uitspraken uit 1989 en 1990 enige stof
heeft opgeworpen is of de rechter hier de leer van de algemene beperkingen
heeft aanvaard. Enkele standpunten gaan uit van de toepasselijkheid van
het grondrecht in casu. Boon beweert dat de bedoelde leer in feite aanvaard
wordt. 40 Den Dekker-van Bijsterveld daarentegen plaatst deze rechterlijke
benadering, die op een belangenafweging neerkomt, binnen het grondwette-
lijk kader. 41 Een andere invalshoek wordt gekozen door Burkens. Hij houdt
het op een beperkende uitleg van de reikwijdte van het grondrecht."
Akkermans spreekt van een redelijke grondwetsinterpretatie ten aanzien
van de uitspraak uit 1989.43 Vermeulen bepleit om in situaties als deze,
waarbij niet op voorhand duidelijk is of zij buiten de reikwijdte van een
grondrecht vallen, per geval te bekijken of het grondrecht geraakt en beperkt
wordt, en in zulke gevallen te bezien of het grondrecht redelijk is
toegepast. 44

Betreft het nu een vraag naar de toepasselijkheid van een grondrecht,
of een vraag naar de beperking van een op zich toepasselijk grondrecht?
Uit de overwegingen in beide eerstgenoemde zaken volgt dat het grondrecht
toepasselijk is; de reikwijdte van de belijdenisvrijheid strekt zich tot deze
gevallen uit. Er is wel degelijk een grondrechtelijke toetsingsnorm, maar
deze omvat niet de grondwettelijke competentievoorschriften voor beperking
van de godsdienstvrijheid. In zoverre biedt deze jurisprudentiele norm
minder waarborgen. In deze benadering neemt de rechter afstand van de
uitdrukkelijke bedoeling van de grondwetgever, gezien het door de

40 P.I. Boon. noot AB 1990.9 en AB 1991,44; zo ook Theunissen, noot Gst. 6883, II.
41 S.C. den Dekker-van Bijsterveld, Gemeenten en algemene beperkingen van klassieke

grondrechten, Gst. 1991, p. 382-386.
42 M.C. Burkens, noot tBIS 1989, or. 20.
43 P.W.C. Akkermans, annotatie AA 1990, p. 399-402.
44 B.P. Vermeulen, Algemene beperkingen, redelijke uitleg en redelijke toepassing van

grondrechten, RegelMaal 1990, p. 78-85.
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grondwetgever zelf aangegeven uitzonderlijke karaktervan de 'ontsnappings-
mogelijkheden' .45 Het kan immers niet de bedoeling van de grondwetgever
zijn voor de grondrechtsbescherming op een belangrijk gebied aIs de
ruimtelijke ordening naar de achterdeur te verwijzen, waarvan gezegd werd
dat deze aileen in gevaI van nood geopend mocht worden. Hiermee is niet
gezegd dat de gekozen rechterlijke aanpak onredelijk is. Van belang is dat
de afweging zo mogelijk binnen het kader van het grondrecht plaats vindt,
zodat het grondrechtelijk belang van de burger wordt meegewogen. Het
zoeken van de oplossing in een 'redelijke uitleg' heeft aIs nadeel dat Of
een concrete belangenafweging niet plaatsvindt, Of niet wordt geexpliciteerd
in de overwegingen. Toetsing aan een, desnoods zoals in casu in de
jurisprudentie ontwikkelde, beperkingsclausule biedt dan meer waarborgen.

In de uitspraak van de ArRvS van 15 juli 1991 (AB 1992, 27) wordt
expliciet ingegaan op grondrechtsbepalingen: art. 6 Gw, art. 9 EVRM en
art. 18 IVBP wat de godsdienstvrijheid betreft, en art. 7, derde lid, Gw,
art. 10 EVRM en art. 19 IVBP met betrekking tot de uitingsvrijheid.
Aangezien het bestreden besluit dateert van v66r de inwerkingtreding van
art. 6 Gw voor zover dit betrekking heeft op de uitoefening van de
godsdienstvrijheid buiten gebouwen en besloten plaatsen (gelet op additioneel
artikel III Gw), en ook de Worn toen nog niet van kracht was, moet de
ArRvS een houding innemen ten aanzien van de vraag of en in hoeverre
art. 6 desondanks van betekenis is voor de onderhavige casus. In zoverre
is deze uitspraak met de vorige niet vergelijkbaar. Anders dan in de
uitspraken van de Vz van 27 mei 1982 (AB 1983, 62, Roze front
Amersfoort) en 30 mei 1983 (AB 1984, 85, Betoging Brunssum) wordt
de relevante bepaling van overgangsrecht weI genoemd. De Afdeling laat
in het midden of de verweerder (de burgemeester) reeds met art. 6, eerste
lid, Gw rekening moest houden. Art. 7, derde lid, Gw daarentegen wordt
wel op een voor de Arob-rechter gebruike1ijke wijze uitge1egd (zie 6.3.4).
lets klinkt door van de benaderingswijze van de Vz in de 'De Deur"-
uitspraken uit 1989 en 1990, daar waar wordt overwogen dat reeds de
omstandigheid dat de uitoefening van een of meer grondrechten aan de orde
is, verweerder ertoe had moeten brengen zich grondig op de reikwijdte
van het te voeren beleid te bezinnen.

45 Zie hoofdstuk 2.3.1.
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6.3.3 Toetsing

6.3.3.1 Wijze van toetsing aan de belijdenisvrijheid

In de zaken betreffende Zwolle (AB 1990, 9), Arnhem I (AB 1991,44),
Arnhem II (1992, 27) en Ede (1992, 53) - aIle zien op mogelijke overlast
door evangelisatie-activueiten - is er sprake van toetsing van een overheids-
handeling die een inbreuk betekent op de belijdenisvrijheid. De toetsing
vindt in de eerste twee gevaIlen zoals gezegd echter niet plaats aan een
geschreven, maar aan een ongeschreven beperkingsclausule. De wijze van
toetsing kent hier een concreet element en een abstract element. In de
beschikking uit 1989 inzake Arnhem overweegt de Vz dat ten aanzien van
de te betrachten zorgvuldigheid niet kan '( --) worden staande gehouden
dat verweerders in dit opzicht in gebreke zijn gebleven.' En verder ten
aanzien van de voorschriften in abstracto: 'Naar Ons oordeel brengt voorts
het feit dat sprake is van de uitoefening van een grondrecht niet met zich
dat de voorschriften van het bestemmingsplan hun betekenis zouden
verliezen. Die voorschriften hebben immers niet tot gevolg, dat kerkelijke
activiteiten nergens in het plangebied zijn toegestaan.' In de terrninologie
van de verspreidingsjurisprudentie kan dit worden opgevat als: er is nog
gebruik van enige betekenis. Met betrekking tot de Zwolse zaak oordeelt
de Vz daarentegen op grond van onduidelijkheden over het gevoerde beleid
in het aIgemeen dat niet de benodigde grote mate van zorgvuldigheid in
acht is genomen. De abstracte toetsing van het geluidhindervoorschrift is
overeenkomstig de Arnhemse uitspraak. Op overeenkomstige wijze gaat
de Vz in de zaak-Ede te werk met betrekking tot de toetsing van de APV-
voorschriften en het onderzoek naar de mate van zorgvuldigheid van de
besluitvorming in casu.

De vraag is of de waarborgen die in deze zaken door de Vz aan het
in geding zijnde grondrecht worden toegekend voldoende gewicht hebben
in de belangenafweging." Zo op het oog gaat het niet om strenge eisen.
Het uitdrukkelijk in het kader van een grondrecht toetsen aan een
zorgvuldigheidseis is evenwel opmerkelijk. Dit geldt op zich niet voor de
eis van een zorgvuldige besluitvorming, aangezien deze eis in het aIgemeen
aan behoorlijk bestuur gesteld wordt. Opvallend is weI dat, naast het feit
dat van een 'grote mate' van zorgvuldigheid wordt gesproken, het een

46 v gl. s.C. den Dekker-van Bijsterveld, a. w., p. 386: zij komt tot de conclusie dat het
grondrechtelijk belang aangescherpt moe! worden, om niet in een 'normaIe' belangenafweging
te vervallen.
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procedureel vereiste is, en geen 'rnateriele' grondrechtelijke waarborg. Een
dergelijke inhoudelijke waarborg schuilt weI in de genoemde abstracte toets
van de algemene normstelling, maar de bestreden concrete overheidshande-
ling wordt vervolgens niet op deze wijze grondrechtelijk doorgelicht. In
zoverre geven de uitspraken blijk van enige terughoudendheid in de toetsing
aan de belijdenisvrijheid.

Toetsing aan art. 6 Gw, en daarbij dus een strikte toepassing van de
bijbehorende beperkingssystematiek, zou, als gezegd, problemen hebben
opgeleverd voor het op een genuanceerde manier meewegen van het belang
van de ruimtelijke ordening en het belang van het voork6men van
geluidhinder in deze casus. Hierbij zou sprake zijn van een abstracte toetsing
op het punt van de bevoegdheid tot beperking. Dit blijkt uit het hierna
behandelde kort-gedingvonnis, De toelaatbaarheid van een islamitische
gebedsruimte in het Iicht van het bestemmingsplan wordt door de ArRvS
niet in een grondrechtelijk kader geplaatst. Ook in het civiele kort geding
is deze materie aan de orde geweest (pres. Rb. 's-Hertogenbosch 25 juni
1985, KG 1985,217). De Pres. neemt hier een standpunt in dat volledig
tegengesteld is aan de benadering door de Afdeling rechtspraak. De
reikwijdte van art. 6 Gw strekt zich tot de casus uit. Dit heeft tot gevolg -
het gaat om de uitoefening van de godsdienstvrijheid binnen gebouwen

of besloten plaatsen - dat het gebruiksvoorschrift van het bestemmingsplan
in casu het gebruik als gebedsruimte niet mag tegenhouden, aangezien de
beperking niet in een forme Ie wet staat, of op grond van een formele wet
toelaatbaar is. Toetsing van het gebruiksvoorschrift op zichzelf (in abstracto)
aan art. 6 Gw leidt tot dit oordeel. De Vz strekt in de zaak-Ede uit 1991
wei de reikwijdte van art. 6 Gw tot de casus uit, maar verklaart dat de in
geding zijnde voorschriften desondanks niet hun betekenis verliezen omdat
zij geen algemeen verbod tot gevolg hebben. Hoe dit gerijmd moet worden
met de clausulering blijft onduidelijk.

Meer licht op de verhouding van een gemeentelijke autonome verbodsbe-
paling, in dit geval een geluidhinderverbod, tot art. 6 Gw wordt geworpen
door de ArRvS in haar uitspraak van 15 juli 1991 (AB 1992, 27). Zoals
aangegeven, moet worden bedacht dat hier overgangsrecht aan de orde is,
en blijft de toepasselijkheid in feite in het midden. De Afdeling overweegt
dat de gehanteerde afwijzingsgrond bLijft binnen de grenzen die in het
tweede lid van art. 6 Gw zijn voorzien. Aangezien het gaat om een
autonome APV -bepaling voIgt uit het competentievoorschrift dat elke
beperking krachtens de APV ongeoorIoofd is, welke grond er ook wordt
gehanteerd. Maar de rechter trekt deze consequentie niet, en voIgt kennelijk
een andere beperkingssystematiek.
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6.3.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Uit het voorgaande komt al naar voren dat het grondrecht op belijdenisvrij-
heid slechts een der elementen van het rechterlijke toetsingskader vormt.
Het zorgvuldigheidsbeginsel speelt zoals beschreven een rol in de
beschikkingen inzake Arnhem I, Zwolle en Ede, maar dan met als beginsel
van behoorlijk bestuur, maar als element in de belangenafweging uit
grondrechtelijk oogpunt. Er is zelfs sprake van de noodzaak van een 'grote
mate van zorgvuldigheid'. Het gaat om een eis die aan de besluitvorming
rond het beperken van de uitoefening van een grondrecht wordt gesteld.
Dit kan worden gezien als een verbijzondering van het zorgvuldigheidsbegin-
sel. Op zich kan natuurlijk het uitdrukkelijk stellen van de procedurele
zorgvuldigheidseis als het de uitoefening van een grondrecht betreft ook
in verband worden gebracht met het discretionaire karakter van de
bevoegdheid.

Zowel de ontheffingsbevoegdheid van een geluidhinderverbod CAB1991,
44; AB 1992, 27) als de bevoegdheid tot het doen van een aanschrijving
van bestuursdwang betreffende het gebruik in strijd met het bestemmingsplan
(AB 1990,9) en de bevoegdheid met betrekking tot vertoningen op of aan
de weg in de zaak-Ede CAB1992, 53) zijn discretionair van karakter. De
'redelijkheid' van de genomen beslissing komt in alle gevallen aan de orde,
waarmee de beoordelingsvrijheid wordt 'ontzien'. Dat wil zeggen, inzake
Arnhem wordt geconcludeerd dat met gezegd kan worden dat b. en w. bij
afweging van de betrokken belangen met in redelijkheid tot het bestreden
besluit hebben kunnen komen. Inzake Zwolle zijn er nog teveel onduidelijk-
heden om de redelijkheid van het beleid te kunnen toetsen. In deze uitspraak
dienen de overwegingen over het beleid ter uitwerking van de conclusie
dat de besluitvorming niet zorgvuldig genoeg is geweest. Zij vallen,
aangezien de zorgvuldigheidseis uit hoofde van het grondrecht wordt gesteld,
binnen het kader van de toetsing aan het grondrecht. Hoewel er uit het
oogpunt van de grondrechten geen beletsel wordt aangenomen in de zaak-
Arnhem II is een gedeelte van de beslissing met deugdelijk en op voor
betrokkenne kenbare wijze gemotiveerd gezien onduidelijkheden in het
gevoerde beleid, zodat de Evangeliegemeente 'De Deur' in zoverre succes
heeft.

De Amsterdamse zaak, waarin art. 6 Gw buiten de deur wordt gehouden,
wordt gekenmerkt door een redelijkheidstoetsing die in verb and staat met
de grote beoordelingsvrijheid in casu (AB 1985, 79). Het gemeentelijk beleid
wordt hier aan een beoordeling onderworpen, mede op het punt van de
gelijke behandeling.
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6.3.3.3 Toetsing in kort geding

Dat de VzArRvS inzake Arnhem I (AB 1990,9), Zwolle (AB 1991,44)
en in feite ook Ede (AB 1992, 53) op een bijzondere wijze omgaat met
de relevante grondrechtsbepalingen is hiervoor besproken. Als het gaat om
de functie van de spoedprocedure kan in dit verband worden gewezen op
de moeilijke theoretische vragen die het beperkingsvraagstuk met zich
brengt." De kort-gedingrechter is niet de meest aangewezen instantie
om dergelijke knopen door te hakken. Gezien de afwijkende houding van
de ArRvS in een vergelijkbaar geval (ArRvS 15 juli 1991, AB 1992,27)
kan men de vraag stellen of de in de literatuur veelbesproken benaderings-
wijze van de Vz specifiek op de kort-gedingsituatie is toegesneden. Wellicht
is de door een of meer grondrechten geindiceerde belangenafweging door
de Vz, waarbij een zekere nadruk op de zorgvuldigheid van de besluitvor-
ming ligt, meer geeigend voor een snelle toetsing in kort geding waarbij
dan toch het grondrechtelijke aspect van de casus wordt benadrukt.

Het gebruik van ruimte als gebedsruimte tegen de bestemming in wordt
door VzArRvS niet aan de belijdenisvrijheid getoetst (KG 1985, 281; AB
1986, 288). De bewoordingen verwijzen zoals gebruikelijk weI enigermate
naar de voorlopigheid van het rechterlijk oordeel. Overigens getuigt het
beeld dat de beoordeling oproept van een terughoudende toetsing, in zoverre
partijen worden verwezen naar de bezwaarschriftenprocedure voor een
voUedige afweging van aIle belangen. Wellijkt de aanwezigheid van een
grondrechtelijk belang een bijzondere omstandigheid te zijn die juist tot
bedenkingen van de Vz aanleiding geeft, welke in beide gevallen tot
schorsing van de aanzegging tot politiedwang heeft geleid.

6.4 Militaire en vervangende dienstplicht

Een ingrijpende wettelijke verplichting is de militaire dienstplicht. De
vrijstelling hiervan wegens gewetensbezwaren heeft enige malen tot een
positiebepaling door de Afdeling rechtspraak ten opzichte van art. 9 EVRM
geleid op het punt van de gewetensvrijheid.

6.4.1 Regelgeving

De door art. 97 Grondwet aan iedere daartoe in staat zijnde Nederlander
opgelegde verplichting mee te werken 'tot handhaving van de onafhankelijk-

47 Zie voor AB 1991,44, ook hoofdstuk 6.3.3.3.3.
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heid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied' is met name
uitgewerkt in de wettelijke regeling krachtens art. 98 Grondwet van de
'verplichte krijgsdienst' (Dienstplichtwet). Op grond van art. 99 Grondwet
is er een wet die de voorwaarden noemt, waarop wegens ernstige
gewetensbezwaren vrijstelling van de militaire dienstplicht wordt verleend
(Wet gewetensbezwaren militaire dienst).

6.4.2 Interpretatie

De hier behandelde uitspraken zijn vooral van belang vanwege de
interpretatie die aan art. 9 EVRM wordt gegeven op het punt van de vrijheid
van geweten. Het gaat om ren zaak betreffende een oproep om de resterende
tijd van de gewone vervangende dienst na te dienen conform het bepaalde
in art. 12, eerste lid, Wet gewetensbezwaren militaire dienst. De betrokkene
weigerde langer vervangende dienst te verrichten dan de tijd die naar diens
mening staat voor de 'eerste oefening' plus herhalingsoefeningen (veertien
maanden en drie weken). Er resteerde voor hem echter op grond van de
genoemde wet vervangende dienst voor de tijd van drie maanden en
zeventien dagen.

Voor de rechter doet de dienstplichtige op de eerste plaats een beroep
op het discriminatieverbod in art. 14 EVRM (in samenhang met art. 4,
derde lid, onder b, EVRM: erkenning van de vrijheid om een wettelijke
regeling ter zake van gewetensbezwaren tegen militaire dienst te treffen),
en voert hij tevens aan dat door de langere duur van de vervangende
dienstplicht de in art. 9 EVRM erkende vrijheid van geweten zou zijn
geschonden. De VzArRvS (12 augustus 1985, KG 1985, 340) erkent de
toepasselijkheid van art. 14 EVRM en van art. 9 EVRM. Wat art. 9 betreft
wordt gesproken van de 'aan een ieder gewaarborgde vrijheid om zijn
overtuiging tot uitdrukking te brengen' . De Afdeling doet later in deze zaak
hetzelfde (ArRvS 30 juni 1987, AB 1988,207). Dat deze casus binnen de
reikwijdte van art. 9 EVRM valt is kennelijk niet problematisch voor de
Arob-rechter, gelet op het feit dat dit blijkt uit dezelfde overweging als
waarin de toetsing wordt verwoord; het gaat daarbij om de vraag of de
beperking gerechtvaardigd is. Hoewel in de door de Arob-rechter bestreken
casus de gewetensbezwaren zich niet rich ten tegen de vervangende dienst
als zodanig, maar een weigering inhouden tegen de duur ervan voor zover
deze langer is dan in het geval van de militaire dienst, veronderstelt dit
echter dat in de benadering van de Afdeling rechtspraak gewetensbezwaren
tegen vervangende dienst in beginsel door art. 9 bestreken worden. De
Afdeling geeft geen uitsluitsel over de vraag waar de grens ligt van een
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toelaatbare langere duur van de vervangende dienst in het licht van art.
9EVRM.

Gewetensvrijheid en an. 9 EVRM
Als het gaat om de vraag of de vrijheid van geweten beschermd wordt door
art. 9 EVRM moet een onderscheid worden gemaakt enerzijds tussen de
interne en de externe gewetensvrijheid, en anderzijds tussen de gewetensvrij-
heid in verband met de militaire en de vervangende dienst, en de gewetens-
vrijheid op de overige gebieden. In casu gaat het om de externe gewetens-
vrijheid in de zin van gewetensbezwaren tegen dienstplicht. De mate van
bescherming van de gewetensvrijheid is in het algemeen een omstreden
vraagstuk, waarover de jurisprudentie nog veel in het ongewisse laat.

De vrijheid van geweten is uitdrukkelijk in de eerste zin van het eerste
lid van art. 9 opgenomen: 'Everyone has the right to freedom of thought,
conscience and religion' . Het betreft hier de innerlijke of interne gewetens-
vrijheid, die gelet op de tekst van het tweede lid niet te beperken is. De
gewetensbezwaren tegen militaire en vervangende dienst betreffen echter
de externe gewetensvrijheid, waarvan het de vraag is of die ook beschermd
worden. Ten aanzien van het uiten spreekt de bepaling in de tweede zin
van 'religion or belief. De EeRM heeft deze woorden ruim uitgelegd:
iedere overtuiging ('conviction') kan er onder vallen." Ten aanzien van
het uiten (,freedom to manifest one's religion or belief) heeft de EeRM
in voornoemde Arrowsmith-zaak echter in restrictieve zin bepaald dat alleen
die 'manifestations' bescherming verdienen die 'actually express the belief
concerned' .49 Ben beroep op bepaalde gewetensbezwaren, tegen defensiebe-
lasting (zie § 2.1), pensioenregeling en landbouwschapsheffing, werd meer
recent door de EeRM afgewezen, waarbij de voor bescherming noodzakelij-
ke band tussen handeling en godsdienst of levensovertuiging strakker wordt
aangehaald." In deze strikte benadering hangt het van de concrete
omstandigheden af of het uitdragen van een in geweten gekoesterde
overtuiging onder de tweede volzin van het eerste lid valt.

In de literatuur overheerst nog tot op heden de opvatting dat art. 9 mede
op de externe gewetensvrijheid ziet, waarvoor dan ook de beperkingsgronden
gelden." Erkenning van een algemeen recht op gewetensvrijheid is zoals

48 ECRM 120ktober 1978, Arrowsmith, D & R 19 (1980), p. 5 (19).
49 Idem, p. 19-20.
50 Vermeulen 1989, p. 188, vindplaatsen in noot 248.
51 VgL o.a. P.I. Boukema, Het geweten als staatsrechtelijk probleem, Alphen aan den Rijn

1972, p. 15 en 17; Th.C. van Boven, De volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrij-
heid, Assen 1967, p. 237; daarentegen beargumenteert Vermeulen 1989, p. 184-191, op
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algemeen wordt erkend van ve1evoetangels en klemmen voorzien. Als een
dergelijk recht niet zwaar geclausuleerd wordt, dan kan het in principe de
gehele rechtsorde ondermijnen op grond van de omstandigheid dat niet op
voorhand aanwijsbaar is welke handelingen op welke gebieden het gevolg
kunnen hebben dat regels opzij worden gezet. In vergelijkbare zin werd
overigens ook de verwerping van het opnemen van de gewetensvrijheid
in algemene zin in het kader van de Grondwetsherziening 1983 beargumen-
teerd." Dat de gevolgen van een algemeen recht op gewetensvrijheid
onvoorspelbaar zijn, staat niet in de weg aan de erkenning in Grondwet,
wet of verdrag van dit recht op specifieke gebieden, zoals in de Wet
gewetensbezwaren militaire dienst is geschied.

Wat er ook zij van de erkenning van de gewetensvrijheid, voor de
bescherming van de gewetensvrijheid op het terrein van de dienstplicht ligt
het blijkens de jurisprudentie van de ECRM anders. De ECRM voIgt de
benadering dat art. 9 de vrijheid van geweten omvat als het specifiek gaat
om gewetensbezwaren tegen militaire en vervangende dienst. 53 Dit wil
niet zeggen dat uit art. 9 een recht kan worden afgeleid op vrijstelling van
militaire en vervangende dienst, want hoewel art. 9 de materie bestrijkt,
geeft art. 4, derde lid, onder b, de staten de vrijheid om gewetensbezwaren
tegen militaire dienst al dan niet te erkennen. Tevens biedt laatstgenoemde
bepaling de mogelijkheid om vervangende dienst op te leggen, waarvan
dan ook niet vanwege het geweten kan worden vrijgesteld. Over de duur
van de vervangende dienst bepaalt het EVRM niets. Wel vallen klachten
over de dienstweigeringswetgeving, zoals die over de duur, binnen de
reikwijdte van art. 9 EVRM.

Een gelijke opvatting over de reikwijdte van art. 9 EVRM blijkt ook
uit arresten van de Hoge Raad. Aan art. 9 EVRM kan geen recht worden
ontleend om op grond van gewetensbezwaren militaire dienst of vervangends
dienst te weigeren, maar de werkingssfeer van het artikel omvat op zich
mede gewetensbezwaren tegen de dienstplicht (HR 23 juni 1981, NJ 1981 ,
554; HR 18 juni 1985, NJ 1986, 25; HR 24 mei 1988, NJ 1989, 40).

historische, systematische en rechtslogische gronden dat art. 9 EVRM geen betrekking heeft
op de bescherming van de exteme gewetensvrijheid,

52 Vgl. A.Ch.M. Rijnen, Niet in de nieuwe Grondwet opgenomen grondrechten, in: A.K.
Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene grondwet,
aangeboden aan mr H.J.M. Jeukens, Nijmegen 1982, p. 520-523.

53 Zie Van Dijk/Van Hoof 1990, p. 441-444; op de vervangende dienst ziet specifiek ECRM
29 juni 1967, Yb 10 (1967),674, (zaak Grandrath); zie voor verwijzingen naar jurisprudentie
van de ECRM: Vermeulen 1989, noot 227 en noot 247.

421



Hoofdstuk7

Anders oordeelt echter de Rb. Amsterdam (3 oktober 1974, NJ 1977, 88)
in het geval van een vader die zijn minderjarige zoon niet naar de rnilitaire
keuring laat gaan. Art. 9 mist toepassing, aangezien de bestrafte handeling
niet valt te rekenen tot de 'handelingen die naar haar aard inenigerlei vorm
uitdrukking geven aan godsdienst of overtuiging' waar art. 9, eerste lid
op ziet. De afgrenzing van het toepassingsgebied van art. 9 is restrictiever
als het gaat om andere gewetensbezwaren. 54 De Kroon (14 november 1968
no. 50, ARB 1969, p. 123) gaat er oak van uit dat de wetgever niet op
grond van het EVRM verplicht is gewetensbezwaren tegen militaire dienst
te erkennen. Ook de Kroon oordeelt dat art. 9 toepasselijk is op de casus,
blijkens de toetsing van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst aan het
tweede lid van dit artikel.

In het licht van de vraagstelling is het voldoende te concluderen dat
de Arob-rechter op het punt van de gewetensbezwaren tegen de vervangende
dienstplicht kiest voor een, in vergelijking met de eigen interpretatie van
art. 9 in andere gevallen, extensieve interpretatie van art. 9 EVRM, die
in dezen aansluit bij de benadering van de EeRM en de Hoge Raad.

6.4.3 Toetsing

6.4.3.1 Wijze van toetsing aan de belijdenisvrijheid

De VzArRvS (12 augustus 1985, KG 1985, 340) acht het gemaakte
onderscheid gelet op de beweegredenen van de wetgever - de militaire dienst
is zwaarder dan de vervangende dienst - niet in strijd met art. 14, in
samenhang met art. 4 EVRM. Ten aanzien van art. 9 wordt overwogen:
'Wij delen vooralsnog evenmin het standpunt van verzoeker dat te dezer
zake gesproken zou moeten worden van schendingvan art. 9 EVRM. Naar
Ons voorlopig oordeel worden door de langere duur van de vervangende
dienst voor gewetensbezwaarden niet zodanige belemmeringen opgeroepen,
dat van een onaanvaardbare beperking van de door deze bepating aan een
ieder gewaarborgde vrijheid om zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen,
sprake zou zijn.' De ArRvS sluit zich hierbij aan: 'Ret beroep op art. 9
EVRM faalt evenzeer, aangezien (--) niet zodanige belemmeri ngen worden
opgeroepen dat moet worden gesproken van een onaanvaardbare beperking
van de door deze bepaling aan een ieder gewaarborgde vrijheid om zijn
overtuiging tot uitdrukking te brengen' (AB 1988, 207). Deze toetsing is

54 Zie het in § 2 behandelde AOW-arrest van de HR 13 april 1960, NJ 1960, 436, ook HR
30 mei 1967, NJ 1968,64 (Noodwachtplicht).
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gericht op de algemene regeling dat gewetensbezwaarden langer moeten
dienen; er wordt een formele wetsbepaling aan een verdrag getoetst. Hoewel
er een inbreuk op art. 9 EVRM wordt aangenomen, wordt vervolgens geen
beperkingsgrond aangewezen, laat staan dat de overige vereisten van het
tweede lid aan de orde komen. Het punt van de beperkingsgrond levert
het probleem op waar de beperking onder te brengen, aangezien het tweede
lid van art. 9 met spreekt van het belang van de 'national security' (art.
10 en 11 EVRM) of van de 'territorial integrity' (art. 10 EVRM), waar
het opleggen van militaire dienstplicht eerder onder valt. Derhalve blijft
onduidelijk waarom de beperking met onaanvaardbaar is. Een dergelijke
toetsingswijze is te summier om recht te doen aan de grondrechtelijke
waarborgen. De extensieve interpretatie - het gewetensbezwaar valt op zich
onder art. 9 - heeft hiermee met een vervolg gekregen in de vorm van een
indringende toetsing, waarin de betrokken belangen op een heldere wijze
worden afgewogen.

6.4.3.2 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Aangezien de bevoegdheid tot verlenging van de vervangende dienst op
grond van art. 25 Wet gewetensbezwaren militaire dienst een discretionaire
is, wordt het gevoerde beleid uitgebreid getoetst, en met onredelijk
bevonden. Hiermee is duidelijk dat de toetsing van de onderliggende regel
aan art. 9 EVRM slechts een aspect van de beoordeling is, waarmee nog
met alles is gezegd over de rechtmatigheid van de concrete beslissing in
het licht van beginselen van behoorlijk bestuur.

6.4.3.3 Toetsing in kort geding

Uit het voorgaande vloeit voort dat er in casu geen noemenswaardig verschil
is in de benadering tussen kort geding en hoofdzaak. De houding van de
VzArRvS in dit geval is overigens nogal voortvarend, aangezien de
gewetensvrijheid in art. 9 EVRM al gauw tot omstreden toepasselijkheids-
vragen aanleiding geeft. Het gaat daarbij vaak om 'grensgevallen' van de
grondrechtsbescherming.

6.5 Verzekeringsplicht

Uit de paragraaf over de sociale-verzekeringsrechter blijkt al dat juist een
plicht tot verzekering gewetensbezwaren kan oproepen. Ook de Arob-rechter
heeft daarmee te maken gekregen.
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6.5.1 Regelgeving

Twee gevallen zijn hier bijeen gebracht. Enerzijds de plicht tot verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het verkrijgen van een vergunning
voor een standplaats op de markt. Anderzijds de plicht tot het afsluiten van
een overlijdensrisicoverzekering teneinde een gemeentelijke garantie te
krijgen voor de betaling van rente en aflossing van een hypothecaire
geldlening. Dit is een van de vereisten om in aanmerking te komen voor
de garantie, die in een raadsbesluit zijn neergelegd.

6.5.2 lnterpretatie

De zaak betreffende de marktkoopman uit Krimpen aan den Ussel is aan
de orde geweest in het hoofdstuk over de uitingsvrijheid (hoofdstuk 6.3.7).
Voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van
boeken gold de voorwaarde dat een verzekering tegen wettelijke aansprake-
lijkheid moest worden afgesloten. De Afdeling gaf de voorkeur aan toetsing
aan de uitingsvrijheid, wat mogelijk was omdat het om boeken ging (ArRvS
20 december 1982, AB 1983,243). De daaraan voorafgaande beschikking
van de VzArRvS echter kiest als uitgangspunt voor beoordeling art. 18
IVBP (l mei 1981, AB 1982, 28), en wei de in dit artikel gewaarborgde
vrijheid van praktische toepassing van uit godsdienst of levensovertuiging
voortvloeiende geboden of voorschriften. Dat de vraag of vanwege
gewetensbezwaren niet aan de verzekeringsplicht hoeft te worden voldaan
wordt benaderd vanuit het grondrecht op belijdenisvrijheid, getuigt van
een extensieve interpretatie van dit grondrecht. De benadering van de Vz
komt er op neer dat art. 18 verplicht tot het scheppen van de wettelijke
mogelijkheid wegens gemoedsbezwaren vrijstelling te verkrijgen van een
wettelijke verplichting. Hiermee gaat de Vz lijnrecht in tegen de benadering
van de HR zoals die tot uitdrukking komt in het in het kader van de
belastingrechtspraak behandelde AOW II-arrest (13 april 1960, NJ 1960,
436), alwaar het gaat om het vergelijkbare art. 9 EVRM. Volgens de HR
brengt deze bepating niet met zich dat een ieder zich kan onttrekken aan
wettelijke bepalingen op grond van aan het geweten ontleende bezwaren,
noch dat de mogelijkheid van vrijstelling wordt voorgeschreven door art.
9.

In een ander geval, betreffende Vriezenveen, verzet de geloofsovertui-
ging van de verzoeker zich tegen het afsluiten van een verplichte
overlijdensrisicoverzekering, met als gevolg dat een verzoek om gemeente-
garantie ten behoeve van de betaling van rente en aflossing van een
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hypothecaire geldlening wordt afgewezen. Dit geval verschilt van de vorige
zaak doordat het hier gaat om een aan burgers geboden voorziening; men
heeft een aanspraak op gemeentegarantie a1s aan de voorwaarden is voldaan,
anders dan inzake de standplaatsvergunningen. De VzArRvS (14 november
1986, Gst. 6836, 7) benadert de casus op grond van art. 1 Gw, met de
vraag of er sprake is van discriminatie wegens godsdienst, zonder de
belijdenisvrijheid te noemen. Dit is vergelijkbaar met de benadering van
het subsidiebeleid aangaande het godsdienst- en vormingsonderwijs.

6.5.3 Toetsing

6.5.3.1 Wijze van toetsing aan de belijdenisvrijheid

De Vz hanteert in de standplaatszaak een abstracte toetsingswijze: 'Naar
Ons voorlopig oordeel dient het niet op voorhand uitgesloten te worden
geacht, dat nu de verordening niet daadwerkelijk de mogelijkheid biedt
hen die op grond van hun geloofsovertuiging gemoedsbezwaren hebben
tegen elke vorm van verzekering vrij te stellen van de in art. 13 van die
verordening gestelde eis tot het afsluiten van een verzekering, die
verordening in dit opzicht, strijdig is met de in art. 18 van eerdergenoemd
Verdrag gewaarborgde vrijheid van praktische toepassing van uit godsdienst
oflevensovertuiging voortvloeiende geboden of voorschriften. ' Samen met
de ruime opvatting over de reikwijdte van art. 18 IVBP geeft de toetsing
blijk van een indringende benadering met mogelijk verstrekkende gevolgen
voor vergelijkbare regelingen. Dit is te meer opmerkelijk, omdat het om
een spoedprocedure gaat. Deze benadering van de gewetensproblematiek
is een incident gebleven in de doorgaans terughoudende opstelling van de
rechter. Ook in casu werd door de ArRvS in de hoofdzaak een andere
invalshoek gekozen (AB 1983, 243; zie hoofdstuk 6.3.7), te weten een
concrete toetsing aan art. 10 EVRM. Met een dergelijke aanpak wordt
vermeden een algemeen oordeel te vellen over het honoreren van gewetens-
bezwaren tegen de verzekeringsplicht. Het is namelijk moeilijk alleen voor
het specifieke geval gewetensbezwaren een regel opzij te laten zetten. Het
gevolg van het buiten toepassing laten in een bepaald geval zal zich
uitstrekken tot alle gewetensbezwaarden in relatie tot de betrokken regel,
tenzij beperking gerechtvaardigd kan worden op grond van de beperkings-
clausule yan het grondrecht.

Punt 14 van het Vriezenveense raadsbesluit had volgens de Vz buiten
toepassing moeten worden gelaten bij de beslissing, gelet op de omstandighe-
den van het geval: er is sprake van een indirect onderscheid wegens
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godsdienstige overtuiging dat de Vz niet te rechtvaardigen acht, terwijl het
raadsbesluit niet de mogelijkheid biedt op grond van geloofsovertuiging
vrijstelling van de verzekeringsplicht te krijgen. Aangezien dit buiten
toepassing laten niet is gebeurd, zaI de bestreden beschikking wegens strijd
met art. I Gw niet in stand kunnen blijven. Naast het verschil met de vorige
zaak dat hier art. 1 Gw speelt, is de toetsing hier concreet en wordt geen
algemeen oordeel over het ontbreken van een vrijstellingsbepaling
uitgesproken. De benadering is dus voorzichtiger; alleen voor dit gevaI
is uitgemaakt dat er sprake is van een verboden onderscheid. Het aantaI
te verwachten gewetensbezwaarden speelt een rol, alsmede het feit dat de
verzekeringsplicht al niet aIgemeen gold. De terughoudendheid komt erop
neer dat er niet aileen gewetensbezwaren moeten worden aangetoond, maar
dat er ook nog eens sprake moet zijn van discriminatie vanwege die
gewetensbezwaren.

6.6 Regels betreffende huisartsen

Enige zaken over de vestiging en de pensioenregeling van huisartsen zijn
van belang voor de betekenis van de belijdenisvrijheid.

6.6.1 Regelgeving

Regels over de vestiging van huisartsen en over het verplicht deelnemen
aan een beroepspensioenregeli ng hebben tot relevante jurisprudentie geleid.
Er is een Besluit vestiging en praktijkomvang huisartsen (Stb. 1985,574)
in geding, waarin grenzen worden gesteld aan de gezamenlijke capaciteit
van de huisartsen in een bepaald gebied. Het weigeren van een vestigings-
vergunning is een gebonden beschikking. Daarnaast speelt de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling een rol.
De verplichting is ook van toepassing verklaard op huisartsen. Ingevolge
art. 26 van deze wet kon een huisarts om vrijstelling van de verplichting
verzoeken. De vrijstel1ing kan in bijzondere gevallen voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk, aI dan niet voor een bepaalde tijd, verleend worden.
De Afdeling overweegt (AB 1983, 430) dat de vrijstellingsbevoegdheid,
gelet op de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel,
'kennelijk is bedoeld om soelaas te bieden daar waar consequente toepassing
van de Wet in individuele gevaIlen buiten het toedoen van de betrokken
individuen tot moeilijkheden leidt. ' Hoewel deze bevoegdheid discretionair
is, zijn er voldoende gebonden elementen die de rechter een houvast voor
toetsing verschaffen.
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6.6.2 Interpretatie

In de uitspraak van de ArRvS van 19 januari 1988 (Weekoverzicht
RvS/R.3.106/88) gaat het om de art. 6, 10 en 11 Gw. De appellanten
beweren dat de toepassing van het vestigingsbesluit voor huisartsen met
deze bepalingen strijdt. De Afdeling reageert: 'Weliswaar kan artikel 6,
vierde lid, in deze uitleg tot gevolg hebben dat verweerders niet een
vestigingsvergunning kunnen verlenen aan een huisarts met een bepaalde
wijze van beroepsuitoefening waarvoor door inwoners van de gemeente
bewust wordt gekozen, maar dat gevolg kan geen grond zijn voor de
conclusie dat bovenaangehaalde artikelen van de Grondwet worden
geschonden. De Afdeling ziet niet in dat hierdoor de grondrechten
betrekking hebbende op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
de vrijheid van meningsuiting en de onaantastbaarheid van een ieders
lichaam, in het geding komen.' Er is dus een te ver verwijderd verb and
tussen de regeling van de vestiging van huisartsen en de uitoefening van
genoemde grondrechten, wat resulteert in een restrictieve grondrechtsinter-
pretatie.

Voor de betekenis van art. 9 EVRM en art. 18 IVBP in verband met
de kring van beschermde gedragingen is van belang de uitspraak van de
ArRvS van 7 april 1983 (AB 1983, 430) over de verplichting van een
huisarts die deel uitmaakt van een praktijk op antroposofische basis, om
deel te nemen in de beroepspensioenregeling voor huisartsen." De
betrokken arts wil uit hoofde van zijn Ievensovertuiging geen opgave doen
van zijn bruto-beroepsinkomen, aangezien dit indruist tegen de doelstelling
van het 'medisch deelgenootschap' waar hij bijhoort. Er is volgens de
Afdeling geen inbreuk op deze grondrechtsbepalingen. 'Weliswaar is
aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de door appellant aangehangen
levensovertuiging en zijn afwijzing van de, op grond van vorengenoemde
pensioenverplichtingen noodzakelijke vaststelling van zijn bruto-beroepsinko-
men als arts, maar hieruit volgt naar het oordeel van de Afd. niet dat die
afwijzing op zichzelf een gedraging oplevert waardoor appellant naar
objectieve maatstaven een directe uitdrukking geeft aan zijn godsdienst of
overtuiging in de zin van voornoemde Verdragsartikelen.' Overigens blijkt
uit de uitspraak dat het aanhangen van de antroposofische gedachte op zich
wel een 'levensovertuiging' in grondrechtelijke zin is.

55 In de uitspraak van de ArRvS van 6juni 1988 (AB 1989, 152), over een vergelijkbare casus,
komt bet beroep dat op de vrijbeid van godsdienst of levensovertuiging wordt gedaan niet
aan de orde.
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In deze uitspraak wordt een geobjectiveerd criterium gegeven met
betrekking tot de vraag of een gedraging onder de vrijheid van godsdienst
of levensovertuiging valt. In de literatuur wordt gesteld dat dit criterium
objectiever en zakelijker is dan dat van de Hoge Raad. 56 De belastingkamer
van de HR gaf in een arrest uit 1960 over de AOW (zie § 2.2; het kwam
ook ter sprake bij de verzekeringsplicht) aan dat het bij de praktische
toepassing van godsdienst of overtuiging moet gaan om 'handelingen die
naar haar aard in enigerlei vorm uitdrukking geven aan godsdienst of
overtuiging' (HR 13 april 1960, NJ 1960,436, AOW). Het gaat in beide
gevallen om pogingen aan te geven waar de grenzen van de belijdenisvrij-
heid liggen. Dit is het kernprobleem van dit grondrecht, wat ook uit de
jurisprudentie blijkt. De Afdeling spreekt niet over de 'aard' van handelin-
gen, en is daarom zakelijker in het woordgebruik. Op zich is de aanpak
van de HR ook objectiverend bedoeld. Een probleem in de benadering van
de Arob-rechter vormt wei het vaststellen van objectieve maatstaven. Hier
dreigt de rechter zich teveel op theologisch terrein te begeven. Toch is dit
criterium bruikbaar, als het zo wordt opgevat dat de rechter zoekt naar zo
goed mogelijk beargumenteerde maatstaven waarover een zekere consensus
bestaat. Belangrijk is verder dat de ArRvS het heeft over een 'directe'
uitdrukking geven. Er mag dus niet een te ver verwijderd verb and zijn met
het grondrecht. 57

6.6.3 Toetsing

6.6.3.1 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

De atbakening van de reikwijdte van de belijdenisvrijheid leidt al tot een
einde van de rol van dit grondrecht in de rechterlijke overwegingen. Inzake
de vestiging van huisartsen staat de toetsing aan de bepalingen van de
betrokken regeling centraal; het betreft dan ook een gebonden beschikking.
Beoordelingsvrijheid is er wel in de zaak betreffende de pensioenregeling
(AB 1983, 430), alwaar de ArRvS met een beroep op de tekst en de
geschiedenis van de wet oordeelt dat niet gezegd kan worden dat de
verweerder ruet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen.

56 P.l. Boon, noot AB 1983, 430; B.P. Vermeulen, a.w., p. 110.
57 Vgl in dezen de eerder behandelde Afdelingsuitspraak van 20 januari 1983 (AB 1983,389)

over een pleegkind voor Jehova's getuigen.
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6.7 lJiversen

De vrijheid van godsdienst of Ievensovertuiging is ook nog te onderkennen
in een aantal uiteenlopende gevallen, die hier samen worden gebracht.

6. 7.1 Regelgeving

Samenhangende opmerkingen zijn niet te wijden aan de heterogene
regelgeving die aan de orde komt. Het gaat om uiteenlopende normstelling,
zoals de Kieswet, de Omroepwet, en verordeningen met betrekking tot
begraafplaatsen, welke ook in verband met de vrijheid van meningsuiting
tot geschiUen aanleiding gaven. Ook het wettelijke toezicht op bejaardente-
huizen, en de Wet op de ondernemingsraden zijn in verband te brengen
met de godsdienstvrijheid. Zelfs de in het Burgerlijk Wetboek voorziene
mogelijkheid ontheffing te verkrijgen van het leeftijdsvereiste voor het
aangaan van een huwelijk wordt indirect in verband gebracht met
godsdienstige overtuigingen.

6. 7.2 Interpretatie

In de diverse zaken komt een enkele keer art. 6 Gw aan de orde. Vooral
betreft het gevallen waarin de betrokkenheid van de belijdenisvrijheid
impliciet blijft, maar die toch interessant zijn voor de betekenis van dit
grondrecht.

Art. 6 Gw staat niet op zichzelf in uitspraken over de registratie van
politieke groeperingen. De bepaling maakt deel uit van een aantal
grondrechten die in samenhang worden opgevoerd. De registratie van
politieke groeperingen ingevolge de Kieswet is indirect met onder andere
het grondrecht op belijdenisvrijheid in verband gebracht in vier uitspraken
van de ArRvS van 23 januari 1986 (Weekoverzicht RvS/R.3.163-171186).
Voor de analyse zij verwezen naar 6.3.8. Het gaat om een summiere
aanduiding van grondrechten die in verb and staan met het in art. 4 Gw
opgenomen kiesrecht.

Dat de godsdienstvrijheid via art. 1 Gw van betekenis kan zijn voor
de rechtsbescherming blijkt bijvoorbeeld ook uit de beschikking van de
VzArRvS van 30 augustus 1990 (AB 1991, 251), waar het gaat om de
geweigerde ontheffing van het leeftijdsvereiste voor het aangaan van een
huwelijk. De verzoekers wilden ontheffing omdat hun geloofsovertuiging
hen verbiedt ongehuwd samen te wonen, terwijl zij dat laatste voor de
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werkzaamheden in een en hetzeIfde bedrijf in een andere plaats voor
noodzakelijk houden.

In deze rubriek valt ook een Afdelingsuitspraak (24 april 1986, AB 1987,
154) waarin het vraagstuk van de botsing van grondrechten om de hoek
komt kijken. Aan de orde is de weigering van goedkeuring door gedeputeer-
de staten van een bepaling uit het huisreglement van een bejaardenoord,
welke ongehuwd samenwonen behoudens bij nauwe familiebanden verbood.
De botsing betreft de belijdenisvrijheid, die ook een protestantse organisatie
a1s die waarvan het bejaardenoord uitgaat toekomt, tegenover de persoonlijke
levenssfeer van de inwoners. De Afdeling doet hierover geen principiele
uitspraak, maar spreekt over een te betrachten uiterste terughoudendheid
ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners, terwijl
daarnaast de vrijheid van de organisatie overeenkomstig wordt gerelativeerd.
Het toetsingskader wordt gevormd door de Wet op de bejaardenoorden,
een formele wet derhalve, zodat de uitgangspunten van deze wet ruet aan
de grondwettelijke grondrechten getoetst kunnen worden. Boon wijst erop-
waarbij hij bewust voorbij gaat aan art. 120 Gw - dat, ondanks de ruime
opvatting van het belijden in art. 6, de beperkingsclausule van het eerste
lid ('behoudens ieders verantwoordelijkbeid volgens de wet') een bestuurs-
rechtelijke beperking zoals in de aan de orde zijnde herziening van de
onderhavige wet, mogelijk maakt." Daartegen kan worden ingebracht
dat het feit dat het om een formele wet gaat nog niet wil zeggen dat elke
invulling die aan de wet wordt gegeven een grondwettelijk geoorloofde
beperking oplevert.

Voor het overige zijn er nog zaken waarin de belijdenisvrijheid impliciet
blijft. Op het mediarecht heeft onder meer betrekking een casus die nog
onder het regime van de Omroepwet speelt, en waarin de aanvrage om
verdubbeling van zendtijd voor het Humanistisch Verbond wordt afgewezen.
De wet kende de mogelijkheid zendtijd toe te wijzen aan genootschappen
op geestelijke grondslag. De beoordeling door de rechter geschiedt in het
licht van het ongeschreven recht (ArRvS 15 sept. 1986, AB 87, 280).59
De (gelijke) behandeling van instellingen op het gebied van godsdienst of
levensovertuiging als het gaat om positief overheidsoptreden via het verlenen
van zendtijd wordt niet in grondrechtelijke termen door de rechter benaderd,
anders dan op het gebied van de subsidiering, De positie van de Omroepwet
en later de Mediawet als formele wet zal hier debet aan zijn.

58 P.J. Boon, noot AB 1987, 154.
59 Den Dekker-van Bijsterveld 1988, p. 214-216.
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In het hoofdstuk over de vrijheid van meningsuiting wordt een
beschouwing gewijd aan de gemeentelijke regulering van grafstenen,
waarnaar bij dezen wordt verwezen. Bij de keuze van een bepaalde grafsteen
zou het kunnen gaan om een uiting van een mening of van een godsdienst
of levensovertuiging die grondrechtelijke bescherming toekomt. Deze
toepassing van een grondrecht ligt op de grens van wat nog redelijkerwijze
binnen de reikwijdte kan vallen. Overigens blijft deze grondrechtelijke
context impliciet in de beschikkingen van de VzArRvS van 20 mei 1988
(Gst. 6864, 5; Meeden), en van 16 november 1989 (AB 1990, 204;
Geldermalsen). In het tweede geval spreekt de Vz van de vrijheid van het
individu om zijn overledenen op eigen passende wijze te gedenken, en van
het bijzondere belang van de aanvrager bij de steenkeuze.

Op de achtergrond blijft ook de godsdienstvrijheid in een zaak over
de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot het
Leger des Heils (ArRvS 26 mei 1978, AB 1978, 430). Het Leger des Heils
beroept zich niet op dit grondrecht. Maar het is de vraag - die door de
rechter niet wordt beantwoord - of het karakter van evangeliserend
maatschappelijk werk met zich brengt dat de organisatiestructuur geheeJ
of gedeeltelijk gevrijwaard blijft van ingrepen als het opleggen van een
ondernemingsraad. Het is de annotator, Van der Burg, die hier als
aanlcnopingspunt voor zijn kritische beschouwing bij genoemde uitspraak
naar de grondrechtelijke aspecten wijst.

6. 7.3 Toetsing

6.7.3.1 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Uit het voorgaande volgt dat van toetsing aan de belijdenisvrijheid, in de
zin zoals die in dit onderzoek wordt opgevat, geen sprake is. Het accent
valt dus op de vraag of dit grondrecht in de casus wel toegepast kan worden.
Overigens zijn het weer merendeels besluiten die op beoordelingsvrijheid
berusten, zodat de Afdeling rechtspraak de mogelijkheid heeft, naast de
aan de belijdenisvrijheid gewijde overwegingen, aan beginselen van
behoorlijk bestuur te toetsen, zoals het willekeurverbod (AB 1991,251).
Een uitzondering wordt gevormd door de registratie van politieke
groeperingen (Weekoverzicht RvS/R. 3. 163-171/86) die een voorbeeld van
een gebonden beschikking is. Zoals al uit het voorgaande in dit hoofdstuk
blijkt, is de grondrechtelijke dimensie van de hier behandelde uitspraken
klein.
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6.7.3.2 Toetsing in kart geding

In het geschil over de afmetingen van een grafsteen te Geldermalsen (AB
1990,204) ontbreekt aandacht voor de grondrechtelijke aspecten. Van der
Ven legt in dit kader een verband met de functie van het kort geding. Zijns
inziens was het niet nodig de vraag te beantwoorden of de aanspraak op
vrijheid waar de Vz over rept, bij een grondrecht is onder te brengen, en
tevens is de grondrechtelijke vraag niet gemakkelijk te beantwoorden, zeker
niet in een kort geding.

De rechterlijke opstelling is verdedigbaar; voor een rechter in kort
geding is het voldoende de betrokken belangen in zoverre af te wegen, dat
het duidelijk is of een spoedmaatregel op zijn plaats is. Als uitleg van en
toetsing aan een grondrecht hiervoor niet strikt nodig zijn, hoeft een rechter
hier niet op in te gaan. Zeker als de wijze van toepassing niet voor de hand
ligt, of zelfs enigszins vergezocht is zoals in de onderhavige casus. De
rechter kan dan verwijzen naar de hoofdzaak.

7 Afdeling geschillen van bestuur Raad van State

In de korte tijd die verstreken is sinds de Afdeling voor de geschillen van
bestuur een zelfstandige administratieve rechter werd (1januari 1988), zijn
er volgens de onderzochte jurisprudentie slechts enkele uitspraken gewezen
die de belijdenisvrijheid in het vizier brachten. Een rubriek derhalve:
diversen (§ I).

7.1 Diversen

7.1.1 Regelgeving

Van de twee regelingen die hier aan de orde zijn valt de Algemene
Bijstandswet (ABw) binnen het sociale-zekerheidsrecht, het terrein dat in
hoofdzaak door de sociale-verzekeringsrechter wordt bestreken. Op het
moment van de betrokken uitspraak valt deze wet nog binnen de competentie
van de AgbRvS. De ABw geeft als sociale voorziening iedere Nederlander
die niet de middelen heeft om in de noodzakelijke kosten van het bestaan
te voorzien recht op bijstand van overheidswege (waarvan de basis nu is
gelegen in art. 20, derde lid, Gw). Bijstandverlening is een rechtsplicht
van de overheid.
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Het gezondheidsrecht wordt voor het voetlicht gebracht via de Wet
ziekenhuisvoorzieningen (Wzv). Deze betreft organisatorische aspecten van
de gezondheidszorg. Het doel van de wet is het stellen van regels ter
bevordering van doelmatige voorzieningen terzake van ziekenhuizen en
andere inrichtingen voor gezondheidszorg. Het belangrijkste beleidsinstru-
ment is de planning. Soort en aantallen voorzieningen dienen gereguleerd
te worden teneinde een evenwichtige spreiding van voorzieningen te krijgen.
Ten behoeve van een door de betrokken minister te verlenen bouwvergun-
ning voor een voorziening is onder andere benodigd een verklaring van
diezelfde minister dat de beoogde bouw past in het toepasselijke plan (art.
7. eerste lid, onder a, Wzv). Art. 10, vijfde lid, geeft aan dateen verklaring
wordt geweigerd, indien de beoogde bouw niet in een plan past, of indien
in de behoefte aan voorzieningen waarop de aanvrage ziet zal worden
voorzien op grond van andere afgegeven verklaringen.

7.1.2 Interpretatie

Een eventueel raakvlak tussen hetgezondheidsrecht en de belijdenisvrijheid
is onderwerp van een uitspraak van 18 augustus 1989 (A~ 1989,515). De
Afdeling doet het beroep op art. 9 EVRM en art. 18 IVBP summier af,
door te overwegen dat door de betrokken overheidshandelingen verweerder
geen belemmeringen aan de belijdenis van godsdienst oflevensovertuiging
heeft opgeworpen. Aan de orde is het beroep van een protestants-christelijk
medisch kleuterdagverblijf tegen de weigering door de staatssecretaris van
WVC van een verklaring als bedoeld in art. 7, eerste lid, onder a, Wet
ziekenhuisvoorzieningen voor de oprichting van een medisch kleuterdagver-
blijf, en tegen het weI verlenen van een dergelijke verklaring aan een andere
organisatie. Op deze wijze geeft de Afdeling te kennen dat in dit geval de
uitvoering van de bedoelde wet geen raakvlakken heeft met de godsdienst-
vrijheid, zonder overigens te motiveren waarom.

De weigering van de verklaring is niet gelegen in de godsdienstige
achtergrond van de organisatie, maar ziet op het doel van de wet. AIs men
aanneemt dat er toch sprake is van een beperking, dan is het een algemene
beperking. Het argument in gevallen als deze is dan dat door de gevolgde
wijze van wetstoepassing zonder dat dit de bedoeling is van de wet het
organisaties van een bepaalde godsdienstige oflevensbeschouwelijke kleur
onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt bepaalde maatschappelijke activitei-
ten, zoals in de gezondheidszorg, te verrichten. Het niet gememoreerde
art. 6 Gw biedt daarbij de meeste bescherming, tenzij de wetgever er in
slaagt het beleid ten aanzien van vergunningverlening volledig in een formele
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wet op te nemen, zodat het weigeren van een vergunning of verklaring
gedelct wordt door de beperkingsclausule van het eerste lid.

In een ander geval blijft verwijzing naar de Grondwet of een verdrag
achterwege, en wordt alleen gesproken van 'appellants recht op vrijheid
van godsdienst' (AgbRvS 22 maart 1991, ABkort 1991,444). De uitspraak
gaat over de afwijzende beschikking op een aanvraag om bijstand in onder
andere de kosten verbonden aan het nuttigen van kosher voedsel.f De
hogere kosten voor voeding vloeien voort uit de aan de orthodox Joodse
geloofsovertuiging van de appellant verbonden 'spijswetten'. De Afdeling
overweegt dat voor afzonderlijke bijstandverlening in met een godsdienstbe-
leving verband houdende kosten, behoudens bijzondere omstandigheden,
geen plaats is. Het gaat ook niet am een bijzondere individuele omstandig-
heid, maar om een algemeen kerkelijk voorschrift. Uit de uitspraak kan
niet worden afgeleid dat in geen enkel geval sprake kan zijn van een
raakvlak tussen de uitvoering van de ABw en de godsdienstvrijheid,
aangezien wordt overwogen dat door het stellen van prioriteiten een
verschuiving van kosten die uit de bijstandsuitkering moeten worden voldaan
mogelijk is, zodat gelet op de hoogte van de meerkosten er in casu geen
aantasting van het recht op vrijheid van godsdienst is.

De afbakening van de reikwijdte geschiedt in beide gevallen in concreto,
en op summiere wijze. De Afdeling waagt zich niet aan principiele algemene
uitspraken over de betekenis van de belijdenisvrijheid. Dit is weI te
verklaren, aangezien beide gevallen zich afspelen op de grens van wat nog
tot de belijdenisvrijheid te rekenen valt; het gaat niet am het 'belijden' in
strikte zin. Toepassing van grondrechtelijke waarborgen in gevallen als
deze kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de mogelijkheden voor
het voeren van beleid in de gezondheidszorg, alwaar vele instellingen op
godsdienstige grondslag zijn georganiseerd. De beleidsvrijheid van de
overheid neemt dan af in zoverre dat de godsdienstige oflevensbeschouwelij-
ke status van een organisatie al een zekere aanspraak op vergunningen en
dergelijke geeft. Via het verbod van discriminatie zou de godsdienstvrijheid
overigens wel een rol kunnen spelen, net als dat het geval is op het gebied
van het vormingsonderwijs en het welzijnswerk. Eenzelfde redenering gaat
op voor het verlenen van bijstand. Het kan de nodige financiele gevolgen
hebben als mensen die op bijstandsniveau leven allerlei kosten gaan
opvoeren die in verband staan met hun godsdienst of levensovertuiging.
De belijdenisvrijheid zou dan mede een extra aanspraak op bijstand
waarborgen.

60 Vgl. CRvB 14 maart 1991, TAR 1991, 105 (§ 4.1).
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Overigens wordt in geen van beide gevallen uitgesloten dat de
belijdenisvrijheid toeh in soortgelijke gevallen in geding kan zijn. Als de
reehter zulke gesehillen aan de hand van dit grondreeht zou willen
besleehten dan zou hij zijn toevlueht kunnen nemen tot de in de jurispruden-
tie van de VzArRvS over de Evangeliegemeente De Deur ontwikkelde
beperkingsmogelijkheid voor gevallen waarin algemene beperkingen een
ral spelen, waarbij de beseherming van het grondreeht deel uitmaakt van
een concrete belangenafweging (zie § 6.3).

8 Conclusies

In vergelijking met de vrijheid van meningsuiting nemen de aan de
godsdienstvrijheid gewijde bepalingen in de Grondwet en de verdragen een
relatief beseheiden plaats in als het gaat om zaken waaraan op zich voor
de uitoefening van de godsdienstvrijheid relevante aspeeten kleven. Tevens
heeft, net als bij de uitingsvrijheid, onder de administratieve reehters de
Afdeling reehtspraak het grootste aandeel in de ontwikkeling van dit
grondreeht. Daarentegen zijn, anders dan bij de uitingsvrijheid, in min of
meer bescheiden mate ook de overige administratieve reehters erbij
betrokken. Belangrijk als het gaat om de strekking van art. 9 EVRM is
de Hoge Raad als belastingreehter. Op grond van het onderzoek lijkt de
rol van de op de godsdienstvrijheid betrekking hebbende bepalingen uit
de Grondwet voor 1983 in de administratieve reehtspraak te verwaarlozen.

Interpretatie
Rond de interpretatie van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging
rijzen een aantal samenhangende problemen. Het is de vraag hoever de
reikwijdte van de belijdenisvrijheid zieh uitstrekt als het gaat om godsdien-
stig of levensbesehouwelijk gemotiveerde gedragingen, en wat de rol van
de reehter hierbij is. Meer speeifiek gaat het vaak om de vraag of
gewetensbezwaren mogen leiden tot het zieh onttrekken aan een wettelijke
verpliehting (1). Op het grensgebied van de belijdenisvrijheid speelt de leer
van de algemene beperkingen een rol (ll). Tot slot is voor de reikwijdte
van belang de samenhang met het grondreeht van gelijke behandeling en
non-discriminatie (ill).

I. De administratieve reehter besteedt relatiefveel aandaeht aan afbakenings-
problemen rond de belijdenisvrijheid. Een speeifiek probleem daarbij is
in hoeverre de reehter terughoudendheid moet betraehten bij de vraag welke
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gedragingen onder het 'belijden' begrepen moeten worden. De rechter is
vanwege de scheiding van kerk en staat niet de aangewezen instantie om
zich te mengen in religieuze twisten door kerkelijke voorschriften te
interpreteren. Het probleem van de te betrachten afstandelijkheid is groter
naarmate een religie nieuwer en onbekender in de Nederlandse samenleving
is. De hier bedoelde principiele terughoudendheid richt zich echter niet
op een te respecteren bestuurlijke vrijheid, maar op de vrijheid van degenen
die grondrechtelijke bescherming genieten.

Op het gebied van de belijdenisvrijheid zijn de geschillen waarin de
bescherming van dit grondrecht wordt gezocht, vaak als 'grensgevallen'
van een zinvolle toepassing van dit grondrecht aan te merken. Het gaat
hierbij om de bescherming van diverse gedragingen in het maatschappelijk
verkeer die niet in strikte zin als 'belijden' zijn op te vatten, maar weI
gemotiveerd worden vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke
achtergrond, en voor de betrokkenen wezenlijk kunnen zijn voor de beleving
van hun overtuiging. De grondwetgever heeft een ruime uitleg aan het
begrip 'belijden' in art. 6 Gw gegeven. Het omvat ook het zich naar een
overtuiging gedragen. Ook ten aanzien van de verdragsbepalingen is in
principe een dergelijke ruime uitleg mogelijk. Blijkens de onderzochte
jurisprudentie stelt de administratieve rechter zich echter terughoudend op
ten aanzien van het oprekken van dit begrip. Dit blijkt in de Arob-
jurisprudentie uit gevallen op het gebied van het mediarecht, het plaatsen
van grafstenen, de ondernemingsraden (§ 6.7.2), het gebruik als gebedsruim-
te (§ 6.3.2), het vreemdelingenrecht (§ 6.2.2), en het subsidierecht (§
6.1.2), waarin het grondrecht op de achtergrond blijft.

Daarnaast gaat het vaak om gevallen waarin gewetensbezwaren bestaan
tegen het voldoen aan een wettelijke verplichting. Het recht op erkenning
van gewetensbezwaren wordt door de administratieve rechter in de meeste
geva1len niet onder de werking van art. 6 Gw, art. 9 EVRM of art. 18 IVBP
gebracht. Godsdienstig of op grond van een Ievensovertuiging gemotiveerde
gewetensbezwaren worden door de rechter getoetst in het kader van de
bestreden wettelijke regeling, waarbij het verschil uitmaakt of deze regeling
een vrijstellingsbepaling kent of niet. In de sociale-verzekeringsrechtspraak
kan dit grondrecht van betekenis zijn voor de interpretatie van vage
wettelijke normen die relevant zijn voor het recht op uitkering (AB 1986,
37). In de ambtenarenrechtspraak is de uitingsvrijheid relevant gebleken
voor de rechtsbescherming bij gewetensbezwaren, waarbij heden ten dage
art. 125a Ambtenarenwet een rol kan vervullen, daar een algemene regeling
met betrekking tot de beperking van de belijdenisvrijheid in deze wet
ontbreekt.
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Ten aanzien van art. 9 EVRM wordt de restrictieve benadering onder
woorden gebracht door de Hoge Raad als belastingrechter (NJ 1960, 436).
Een vrijheid van geweten welke met zich brengt de terzijdestelling van
wettelijke verplichtingen voor de gewetensbezwaarde, wordt niet onder
de bepaling begrepen. De Hoge Raad wordt hierin uitdrukkelijk gevolgd
door het CBb (SEW 1982, p. 56-57). Ook de ECRM gaat van een dergelijke
opvatting uit. De ArRvS hanteert ook een nauwe afbakening van art. 9 (AB
1983, 389 en WRvS/R.2.185/85: buitenlands pleegkind; AB 1983, 430:
pensioen huisartsen), evenals de AgbRvS (AB 1989, 515). Het verschil
in benadering van de strekking van art. 9 EVRM door de Hoge Raad en
de ArRvS is niet wezenlijk te noemen. Daar waar de Hoge Raad spreekt
van handelingen die 'naar haar aard' uitdrukking geven aan godsdienst of
overtuiging, heeft de Afdeling het over naar 'objectieve maatstaven een
directe uitdrukking geven' aan godsdienst of overtuiging. In beide gevallen
is de interpretatie restrictief en objectiverend bedoeld. Een uitzondering
op deze benadering van art. 9 EVRM is het recht op gewetensbezwaren
tegen de militaire en vervangende dienstplicht, dat weI wordt geacht binnen
de reikwijdte van art. 9 EVRM te vallen (ArRvS: KG 1985, 340; AB 1988,
207), in aansluiting op de benadering van de ECRM en de Hoge Raad.

Art. 6 Gw heeft, naast de onder ill aan te geven gevallen, nog niet veel
jurisprudentie opgeleverd, waarbij natuurlijk bedacht moet worden dat de
bepaling pas van 1983 dateert. De reikwijdte van art. 6 komt bij de sociale-
verzekeringsrechter aan de orde (AB 1986, 37), maar wordt in dit geval
in het midden gelaten. Een toepassing van de Woningwet wordt door de
ArRvS buiten de reikwijdte van art. 6 Gw gehouden CAB1984, 79), evenals
het vestigingsbesluit voor huisartsen (WRvS/R.3.106/88). WeI wordt art.
6 ter ondersteuning van art. 4 Gw inzake het kiesrecht opgevoerd
(WRvS/R.3.163-171/86).

De reikwijdte van art. 18 IVBP is door de VzArRvS ten aanzien van
gewetensbezwaren incidenteel op ruime wijze opgevat CAB1982,28), maar
dit wordt 'gecorrigeerd' door de ArRvS (AB 1983, 243). Dit artikel ziet
verder niet op een recht op financiele steun van de overheid voor maatschap-
pelijke activiteiten die op een godsdienstige of levensbeschouwelijke
grondslag stoelen CAB 1987, 287), en is niet in geding in een casus over
de oprichting van een medisch kinderdagverblijf CAgbRvS; AB 1989, 515).
Het criterium van de Afdeling rechtspraak voor beschermwaardige
gedragingen inhoudende het 'naar objectieve maatstaven een directe
uitdrukking geven aan godsdienst of overtuiging', vindt ook toepassing bij
art. 18 IVBP (AB 1983, 430; huisartsenpensioen).
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Daar in de jurisprudentie vooral de gewetensvrijheid, en niet de
belijdenis van godsdienst in enge zin, naar voren komt - dit is kenmerkend
voor de jurisprudentie van de belastingrechter, de sociale-verzekeringsrech-
ter, de ambtenarenrechter en het eBb - kan hierin een verklaring liggen
voor de relatief geringe betekenis van de gepositiveerde belijdenisvrijheid
in de administratieve rechtspraak.

II. Het vraagstuk van de reikwijdte van de belijdenisvrijheid hangt nauw
samen met de vraag naar de toegestane beperkingen. Dit blijkt het duidelijkst
op het gebied van de hinder veroorzakende religieuze bijeenkomsten - die
vooral de Evangeliegemeente 'De Deur' betreffen - waartegen opgetreden
wordt via regels betreffende de ruimtelijke ordening, de geluidhinder of
andere (AB 1990, 9; 1991, 44; AB 1992, 27, 53). De VzArRvS neemt
afstand van art. 6 Gw; hij verwijst in de motivering (behoudens in het geval-
Ede) niet naar grondrechtsbepalingen, en schept een ongeschreven
beperkingsclausule voor gevallen waarin de toepassing van genoemde regels
aan het grondrecht raakt. De oorzaak hiervan zal zijn dat de beperkingsmo-
gelijkheden die art. 6 Gw schept toepassing van genoemde regels nodeloos
kunnen frustreren. Omstreden is of de rechter op deze wijze in feite toch
de door de grondwetgever verworpen leer van de algemene beperkingen
aanvaardt, of dat de benadering in het kader van de Grondwet past. Het
lijkt erop dat het eerste niet het geval is; er wordt een kader voor een
concrete belangenafweging geschapen die indirect op de Grondwet is terug
te voeren.

Overigens kan uit het feit dat onder de administratieve rechters ten
aanzien van de toepasselijkheid van de belijdenisvrijheid impliciet of
expliciet een restrictieve benadering de overhand heeft, een toepassing van
de leer der algemene beperkingen blijken onder het mom van de afbakening
van de reikwijdte.

III. De belijdenisvrijheid komt op indirecte wijze als toetsingsgrond naar
voren als het gaat om het gebod van gelijke behandeling en het verbod van
discriminatie (art. 1 Gw, dat mede de plaats inneemt van de 'oude' art.
182 en 183 Gw). Een prominente plaats in de jurisprudentie wordt
ingenomen door uitspraken betreffende de gelijke bescherming van
godsdienstige uitingen en uitingen van levensovertuiging bij de subsidiering
van activiteiten op het gebied van het onderwijs en het welzijnswerk. Een
niet gelijkwaardige behandeling van door art. 6 beschermde stromingen
in het geval van onderwijs betekent indirect een ongeoorloofde aantasting
van het in deze bepaling opgenomen grondrecht, en geeft zelfs voor de
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'achtergestelde' instelling een aanspraak op de overheid, waarbij beperkte
financiele middelen het verwezenlijken van de aanspraak mogen vertragen
(AB 1984, 532; AB 1986, 16). Zo hebben de in het eerste lid van art. 6
begrepen staatsrechtelijke gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging,
en art. 1 Gw, geleid tot een beperkte sociaal-rechtelijke component met
betrekking tot het humanistisch vormingsonderwijs. Inzake het welzijnswerk
is de levensbeschouwelijke motivatie van de ins telling niet voldoende om
van discriminatie te spreken: er moet ook sprake zijn van met weI
gesubsidieerde instellingen vergelijkbare activiteiten (AB 1987,260), waarbij
uit art. 6 Gw, art. 9 EVRM en art. 18 IVBP geen recht op financiele
overheidsteun voor maatschappelijke activiteiten is af te leiden (AB 1987,
287). Wat de mogelijke socialiserende interpretatie betreft is van belang
dat een tegemoetkoming in de kosten van de uitoefening van de belijdenis-
vrijheid, zoals het nuttigen van kosher voedsel, niet rechtstreeks uit de
godsdienstvrijheid kan worden afgeleid (TAR 1991, 105, vgl. ookABkort
1991,444).

Overigens bestaat er in de Arob-rechtspraak in meer gevallen bij de
beoordeling van het geschil een verwevenheid tussen het gelijkheidsbeginsel
en de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit treedt ook op in
de zaak over de duur van de vervangende dienst (de art. 9 en 14 EVRM;
KG 1985, 340, AB 1988,207), inzake een verzekeringsplicht (art. 1 Gw;
Gst. 6836, 7), en het aangaan van een huwelijk (AB 1991,251). Hieruit
kan worden afgeleid dat het al dan niet gelijk behandelen door de overheid
op het punt van godsdienst of levensovertuiging een belangrijke oorzaak
is van het aan de orde komen van de belijdenisvrijheid in de jurisprudentie.

Toetsing
Gegeven de toepasselijkheid van het grondrecht in een casus, dit gelet op
het toepassingsgebied, is er alleen bij de Afdeling rechtspraak sprake van
toetsing van een overheidshandeling op verenigbaarheid met de belijdenis-
vrijheid. In de overige takken van administratieve rechtspraak concentreert
de bemoeienis met de belijdenisvrijheid zich op de afbakening van de
reikwijdte naar aanleiding van opgeworpen gewetensbezwaren.

Inzake de subsidiering van onderwijs en welzijnswerk ligt het accent
op de toetsing van het gevoerde beleid aan art. 1 Gw in samenhang met
art. 6 Gw, wat logisch is aangezien discriminatie uit een vergelijking van
gevallen moet blijken. De subsidieverlening illustreert goed het vraagstuk
van de beoordelingsvrijheid in het licht van de grondrechten. Toch spelen
bij de rechterlijke normering van het subsidiebeleid grondrechten een niet
onbeduidende rol. In zoverre is er eigenlijk geen sprake van een discretionai-
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re bevoegdheid, daar waar de art. 1 en 6 Gw teneinde discriminatie op te
heffen, een aanspraak op subsidie geven. Overigens blijkt ook uit de toetsing
aan grondrechten in deze gevallen, dat de overheid binnen het grondrechte-
lijk kader enige beoordelingsvrijheid blijft toekomen; de toetsing laat ruimte
voor beleidskeuzes door het subsidierende overheidsorgaan, en is in dit
opzicht terughoudend. In een ander geval waarin de toetsing op art. 1 Gw
betrekking heeft (verzekeringsplicht voor een gemeentegarantie; Gst. 6836,
7), is de benadering meer concreet. Ook hier is er terughoudendheid, omdat
niet voor alle gevallen wordt verklaard dat gewetensbezwaren tot vrijstelling
moeten leiden.

De toetsing aan de 'ongeschreven beperkingscJausule' in een aantal zaken
over ruimtelijke ordening en geluidhinder (AB 1990,9; 1991,44; ook AB
1992, 53) is gericht op enerzijds de zorgvuldige besluitvorming in het
concrete geval, aan de hand van het beleid, en anderzijds, in abstracto,
de vraag of de getoetste voorschriften tot gevolg hebben dat nergens in
het betrokken gebied meer mogelijkheden bestaan de bedoelde godsdienstige
activiteiten te verrichten (vergelijkbaar met een criterium uit de versprei-
dingsjurisprudentie). Hier is sprake van een zekere terughoudendheid in
de toetsing aan een grondrecht. De Afdeling (AB 1992, 27) trekt in een
vergelijkbare zaak niet de consequentie uit een strikte toepassing van het
competentievoorschrift in art. 6, tweede lid, Gw voor de verbindendheid
van een 'autonoom' geluidhinderverbod.

Een terughoudende toetsing aan de belijdenisvrijheid kan ook haar
oorzaak vinden in het verder verwijderde verband tussen de betrokken
gedraging en de toepasselijk verklaarde belijdenisvrijheid. Dit is dan een
nadeel van een te extensieve grondrechtsinterpretatie. De betekenis van
de beperkingsclausules wordt opgerekt, waarbij de rechter nalaat om op
een indringende manier en volledig aan de toepasselijke beperkingsclausule
te toetsen. Voorbeelden zijn hier de sumrniere toetsing van de duur van
de vervangende dienst in vergelijking met de militaire dienst aan art. 9
EVRM (KG 1985, 340; AB 1988,207), en de zwak gemotiveerde toetsing
aan het derde lid van art. 18 IVBP in een op de toelating van een imam
betrekking hebbende zaak (AB 1985, 273).

Anderzijds is er het uitzonderlijke geval van de marktkoopman (AB
1982, 28) waarin door de VzArRvS in abstracto aan art. 18 IVBP wordt
getoetst, met een uitstralende werking naar vergelijkbare getoetste
regelingen, ware het niet dat de ArRvS in dit geval een andere weg insloeg.

Het interpreteren van de belijdenisvrijheid en het toetsen daaraan door
de Arob-rechter is vaak ingebed in een breder toetsingskader, waarin
beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke, zo niet doorslaggevende
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rol vervullen. De uitoefening van discretionaire bevoegdheden overheerst,
waarbij de toetsing van het beleid aan de vraag of het in redelijkheid zo
kon, naar voren komt. Oit vormt een ook voor de betekenis van de
belijdenisvrijheid relevante marginale toetsing. De grondrechtelijke aspecten
vormen dikwijls slechts een facet van de rechterlijke overwegingen. Dit
blijkt duidelijk uit de jurisprudentie over de subsidiering, het vreemdelingen-
recht, de ruimtelijke ordening, de vervangende dienstplicht, en de
pensioenregeling voor huisartsen.

Uit de wijze van toetsing door de VzArRvS blijkt geen uit hoofde van
de functie van het kort geding afwijkende opstelling, in vergelijking met
de in hoofdzaak gevoerde gedingen, behoudens in de zaken over de aI dan
niet met geluidversterking ondersteunde evangelisatie-activiteiten CAB1990,
9; 1991,44; 1992,53). Hier geeft de Vz zelfs blijk van een op een concrete
belangenafweging gerichte benadering die in haar soort zonder precedent
is, maar die door de Afdeling in een vergelijkbaar geval niet wordt gevolgd
CAB 1992, 27). Op deze wijze kan het beperkingsvraagstuk betreffende
art. 6 Gw omzeild worden waarvoor het spoedkarakter van de procedure
van belang kan zijn. Het niet aan de orde stellen van de grondrechtelijke
aspecten in de grafsteen-beschikking (AB 1990,204) werd wel in verband
gebracht met het feit dat het om een kort geding ging. Moeilijke interpreta-
tiekwesties behoeven niet beslecht te worden in het kader van de vraag of
een spoedmaatregel op zijn plaats is.

441



HOOFDSTUK 8

Administratieve rechters en het recht van petitie

1 InIeiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke bijdrage de Nederlandse
administratieve rechters hebben geleverd aan de ontwikkeling van de
betekenis van het recht van petitie in art. 5 Gw. In § 2 volgen enige
beschouwingen over de functie van het petitierecht. In § 3 wordt de vraag
naar de wijze waarop het recht van petitie in de administratieve rechtspraak
aan de orde kan komen behandeld. Hiertoe worden de reikwijdte en de
beperkingsmogelijkbeden onderzocht, alsmede - globaal - de tevens door
bijzondere wettelijke regelingen bestreken verzoeken. De conclusies worden
samengevat in § 4.

Het recht van petitie speelt nauwelijks een rol in de administratieve
rechtspraak.' Alleen een enkele maal is art. 5 Gw expliciet vermeld. Tevens
ziin er gevallen waarin het recht van petitie impliciet aan de orde is. Hiervan
worden in dit hoofdstuk slechts enkele voorbeelden gegeven. Deze oogst
is niet indrukwekkend. In de jurisprudentie komt echter niet tot uitdrukking
dat er een bloeiende petitiepraktijk bestaat.

2 Algemeen

In het kader van de Grondwetsherziening 1983 is niet vee! aandacht aan
het recht van petitie gegeven. De literatuur over het recht van petitie is
ook al schaars in vergelijking met de overige grondrechten.' Een grondige

1 Riezebos 1992, p. 160-166; zie ook Van Maarseveen 1980, p. 154.
2 Recent is verschenen C. Riezebos, Recht van petitie, diss. EUR, Zwolle 1992. H.Th.J.F.

van Maarseveen heeft vee) geschreven over het petitierecht. De belangrijkste publikaties
zijn: Kanttekeningen bij het petitierecht, AA 1966, p. 289-296; Over het petitierecht, in:
Beeld van een Goede Yriendschap, opsteLlen aangeboden aan prof. mr. B. de Goede, 's-
Gravenhage 1980, p. 135-170; Petitierecht, in: A.K. Koekkoek e.a. (red.), Grondrechten,
Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982,
p. 140-150. Ook voor juridisch onderzoek belangwekkend, is J. Talsma, Het recht van petitie,
verzoekschriften aan de Tweede Kamer en her ombudsmanvraagstuk; Nederland 1795-1983,
Arnhem 1989.
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studie van het petitierecht op zich vereist een rechtsvergelijkend onderzoek
naar met name de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland.' In dit land
bestaat een uitgebreide wetenschappelijke aandacht voor de ontwikkeling
van het petitierecht (art. 17 Grundgesetz). In het kader van deze studie wordt
alleen de Nederlandse literatuur in ogenschouw genomen.

Als uitingsrecht heeft het in 1815 in de Grondwet opgenomen grondrecht
een beperkte zelfstandige functie." Het is nauw verbonden met de
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid.
De uitoefening van het recht van petitie 'dient' de uitoefening van een van
beide grondrechten. Het recht reikt echter verder dan de vrijheid van
meningsuiting.' In zoverre heeft het een zelfstandige betekenis. Het
grondrecht biedt namelijk bescherming aan een bepaalde uitingsvorm, te
weten aan het door een ieder rechtstreeks schriftelijk tot overheidsorganen
rich ten van uitingen in de vorm van een verzoek, en verplicht deze organen
de verzoeken in ieder geval in ontvangst te nemen en er kennis van te
nemen. Deze verplichting van overheidsorganen, wat er ook precies onder
moet worden verstaan (zie § 3.2), is niet gemcorporeerd in de vrijheid van
meningsuiting. In de Proeve van een nieuwe Grondwet wordt de algemene
betekenis van het petitierecht daarin gezocht dat dit recht een eenvoudig
middel is om in de steeds complexer wordende verhouding tussen overheid
en burger de afstand tussen beide te overbruggen. 6 De betekenis van het
petitierecht als zelfstandig gepositiveerd grondrecht is vooral historisch te
verklaren. In vroeger tijden was het niet zo vanzelfsprekend dat petities
van onderdanen aan overheidsgezag uitoefenende personen en colleges
straffeloos behoorden te geschieden.? Een zelfstandige positivering is dan
te zien als een op de overheid bevochten verworvenheid. De grondwetgever
wenste onder meer om deze reden handhaving van het grondrecht in de
Grondwet. De minister van Binnenlandse Zaken koppelde tijdens de
mondelinge behandeling in de Tweede Kamer de betekenis van het
petitierecht aan het feit dat in de regel verzoeken zorgvuldig worden
onderzocht. 8 De betekenis van dit grondrecht ligt voor een belangrijk deel
nog steeds in de bescherming van het indienen van petities tegen beperkende

3 Zie hiervoor Riezebos 1992.
4 Inde Staatsregeling van 1798 kwam het recht voor de eerste keer voor, aileen de Grondwet

van 1814 kende het niet.
5 Zie ook Riezebos 1992, p. 149.
6 Proeve van een nieuwe grondwet, 's-Gravenhage 1966, p. 60.
7 Van Maarseveen 1982, p. 141-142; Riezebos 1992, p. 8-67, gaat uitgebreid in op de

geschiedenis van het recht van petitie.
8 Handelingen II 1976-1977, p. 2188 (Nng, la, p. 456).
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overheidshandelingen, ook al behoren in Nederland grove schendingen tot
het verleden.?

Door Van Maarseveen worden drie functies van het petitierecht
onderscheiden: de politieke functie, de rechtsbeschermingsfunctie en de
informerende functie. 10 De politieke functie betreft de directe participatie
van burgers in het politieke proces door te proberen via petities de
besluitvorming te beinvloeden. De functie van rechtsbescherming is duidelijk
zichtbaar in het individuele klachtrecht op grond van het EVRM en het
Facultatief Protocol bij het IVBP. Dit niet als grondrecht erkende recht
fungeert als rechtsmiddel voor andere grondrechten. Het petitierecht is een
algemeen rechtsmiddel waarmee een ieder zich met klachten over
geschonden rechten of belangen tot een overheidsorgaan kan richten. Of
en in hoeverre het petitierecht deze functie kan vervullen hangt af van de
vraag in hoeverre toegang tot de fase van toetsing verkregen kan worden
(zie § 3.2). De verhouding tussen dit algemene rechtsmiddel en bijzondere
rechtsmiddelen (zoals de administratieve rechtsgangen) kan verschillende
vormen aannemen. Het verzoekschrift kan voorafgaan aan een beroepschrift
in de hoop op deze wijze een procedure te voorkomen. Hierbij dient echter
de beroepstermijn in de gaten te worden gehouden. Gelijktijdige indiening
is ook mogelijk, evenals het geval dat een openstaande gang naar de rechter
wordt nagelaten, en vervolgens geprobeerd wordt via het petitierecht alsnog
een geschil in voor de verzoeker voordelige zin te beslechten. Over de
toelaatbaarheid van een en ander kan op deze plaats niet uitgewijd
worden. II De informerende functie heeft betrekking op de bij burgers
bestaande behoefte informatie te verkrijgen of te geven over dikwijls
gecompliceerde kwesties die in de verhouding met overheidsorganen kunnen
spelen (zie echter § 3.1). Van Maarseveen stelt dat, procesrechtelijk gezien,
het petitierecht een zelfstandige actie behelst, een actio popularis. 12

De verzoeken lopen inhoudelijk uiteen. Het kan gaan om voorstellen
(voor een wetsontwerp, of aanbevelingen voor een ander beleid), kritiek
op wetsvoorstellen, gevestigd of aangekondigd beleid, of bepaalde
overheidshandelingen, de vraag naar informatie of het aanbod informatie

9 Riezebos 1992, p. 141, 166.
10 Van Maarseveen 1980, p. 144-147,1982, p. 145-146.
11 De afbakening tussen de commissies voor de verzoekschriften van de Eerste en de Tweede

Kamer der Staten-Generaal en de (administratieve) rechters komt aan de orde in verslagen
over petities gericht aan een van de commissies: AB 1980,375, AB 1981, 178,531, AB
1982, 188, 480, AB 1983, 489.

12 Van Maarseveen 1982, p. 147.
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te leveren, en de rubriek overige verzoeken." Hieruit blijkt dat het
aIgemene begrip 'petitierecht' heel divers is." Het is dan ook ondoenlijk
een aIgemene regeling te geven van alle categorieen verzoeken. Steeds moet
rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden die maken dat
de mate van rechtsgevolg op eigen wijze geregeld moet worden.

3 Bescherming van het recht van petitie in de administratieve
rechtspraak?

De wijze van positivering in art. 5 Gw is summier: 'Ieder heeft het recht
verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.' In verge1ijking
met de Grondwet zoals deze op dit punt v66r 1983 luidde (art. 8 naar de
tekst van 1972) zijn op het vereiste van schriftelijke indiening na, aIle aan
het verzoeken opgelegde belemmeringen vervallen. Deze betroffen
uiteindelijk (na 1887) aIleen nog de eis dat petities ondertekend moeten
worden, het voorschrift dat ondertekening uit naam van anderen alleen
mogelijk is krachtens bij het verzoek overgelegde volmacht, en de beperking
dat 'wettig bestaande 1ichamen' (gemeenten, provincies, privaatrechtelijke
rechtspersonen) aIleen over tot hun werkkring behorende onderwerpen
mochten petitioneren. Petities kunnen zowel door individuen als door
groepen worden ingediend. De grondwetgever 1983 yond het niet nodig
apart te vermelden dat ook groepen dit recht toekomt, zoaIs van 1815 tot
1983 het gevaI was. Gewezen werd op de ongeschreven regel dat ook andere
dan natuurlijke personen de in grondrechten gelegen waarborgen genieten
voor zover de aard van die rechten dit toelaat. De indiening kan sinds 1983
anoniem geschieden, hoewel aan dergelijke petities door de regering in
het kader van de Grondwetsherziening 1983 niet veel waarde werd
gehecht. 15 Het is aan het ontvangende overheidsorgaan te bepaIen in welke
mate aandacht aan anonieme verzoekschriften zaI worden besteed.

Het recht van petitie is aileen op nationaaI niveau aIs grondrecht
gepositiveerd. Noch het EVRM noch het IVBP bevatten een vergelijkbaar
grondrecht. Verwant is wei het individuele klachtrecht dat is opgenomen
in art. 25 EVRM en art. I Fac. Prot. IVBP. Ook binnen de Europese

13 Van Maarseveen 1980, p. 149-150; vgl. Riezebos 1992, p. 6-7, 97-106.
14 Voor een rubricering van verzoeken in het belastingrecht zie F.H.M. Grapperhaus, Het

recht van petitie in belastingzaken, WFR 1986, p. 115-126.
15 Kamerstukken II 1976-1977,13 872, Dr. 7, p. 24 (Nng, la, p. 192); dit standpuntondervond

bestrijdingdoor Van Maarseveen (1980, p. 153 en 160, 1982, p. 143); vgl. Kortrnann 1987,
p. 77.
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Gerneenschap is inmiddels aan het recht van petitie vorrn gegeven. Het
Europees Parlernent heeft in 1987 een Cornmissie voor de verzoekschriften
ingesteid. Europese burgers kunnen zich met klachten over de wijze waarop
de EG functioneert tot deze cornrnissie wenden. 16 Volgens het Verdrag
betreffende de Europese Unie verkrijgen de burgers van de Unie een
petitierecht op het Europees Parlernent betreffende onderwerpen waarvoor
de Gerneenschap competent is en die hen rechtstreeks aangaan.'? Aan de
betekenis van het petitierecht in het internationale en Europese recht zal
verder geen aandacht worden geschonken.

De rechtspraak heeft in het algemeen nauwelijks een bijdrage geleverd aan
de interpretatie van het petitierecht. 18 Ben lijn is dan ook niet te onderken-
nen in de schaarse rechterlijke overwegingen. De Cornmissies voor de
Verzoekschriften van de kamers leveren weI een uitgebreide 'jurisprudentie'
op. Van Maarseveen wees in dit verband op de verrechtelijking van de
behandeling van verzoekschriften als opvallend kenmerk van de ontwikkeling
van het petitierecht. 19 Deze cornmissies dragen zorg voor een quasi-
rechterlijke behandeling van petities. De bevindingen zijn zelfs in de
Nederlandse Jurisprudentie terecht gekomen. De verslagen van deze
commissies zijn van slechts zijdelings belang voor dit onderzoek, evenals
uitspraken van de Nationale ombudsman."

De vraag is of het grondwettelijk gegarandeerde recht voidoende houvast
biedt als rechterlijk toetsingskader. Hiertoe wordt achtereenvolgens ingegaan
opde 'verzoeken' die, naastart. 5 Gw, medeeen basis vinden in bijzondere
wetteIijke regelingen (§ 3.1), de behandeling en beantwoording van
verzoekschriften (§ 3.2), en het beperkingsvraagstuk (§ 3.3).

16 F. C.L.M. Crijns, Het Europees perspectiefvan het Nederlandse staatsrechi, tweede herziene
druk, Zwolle 1989, p. 222.

17 Art. 8 D jo. 138 D EG-Verdrag (frb. 1992, 74).
18 Expliciet over de reikwijdte van het petitierecht: Kr. Leeuwarden 22 september 1931, NJ

1931, p. 1573-1574. Impliciet: Pres. Rb. Almelo 29 januari 1986, KG 1986, 104. Het
onderzoek in de AB heeft ook een administratieve beroepszaak met betrekking tot art. 8
Grondwet opgeleverd: GS van Friesland 15 juli 1919, ARB 1919, p. 140-141.

19 Van Maarseveen 1980, p. 163.
20 CommissieverzoekschriftenTweede Kamer 3JUDi 1981, AB 1981,564; Nationale ombudsman

by. 22 mei 1987, AB 1987,559. Vgl. J.B.l.M. ten Berge, De betekenis van de Nationale
ombudsman voor het bestuursrecht, VAR-reeks 106, Alphen aan den Rijn 1991.
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3.1 Met aileen door het recht van petitie bestreken verzoeken

Voor de betekenis van het recht van petitie moet worden bezien wat de
verhouding is van dit grondrecht tot al dan niet wettelijk geregelde
verzoeken aan overheidsorganen. De wettelijk geregelde verzoeken vallen
uiteen in enerzijds schriftelijke stukken (zoals beroep- ofbezwaarschriften)
in het kader van (administratieve) rechtspraak en administratief beroep,
en anderzijds verzoekschriften in het kader van het verkrijgen van
vergunningen en dergelijke. Hoewel in deze gevallen tevens sprake is van
de uitoefening van het petitierecht", gaat het bij de rechtsbescherming
om de bijzondere regeling, aangezien deze specifieke waarborgen bevat
die aanknopingspunten bieden voor rechtsbescherming.

Van Maarseveen heeft de uitwaaiering van het petitierecht geillustreerd
door het petitierecht aan te duiden als het 'moederrecht' van waaruit onder
andere de administratieve rechtspraak zich heeft ontwikkeld. 22 Het doen
van een beroep op een administratieve rechter is zo bezien een bijzondere
vorm van het petitierecht. Verzoeken om een vergunning, aanvraag in de
zin van art. 1.3 Algemene wet bestuursrecht, zijn in dit opzicht ook
bijzondere verschijningsvormen. De bijzonderheid is er in gelegen dat in
zoverre vergunningverlening een gebonden beschikking is, er in beginsel
een aanspraak bestaat op de vergunning van de zijde van de burger. Het
petitierecht wordt in het algemeen, op historische gronden, geassocieerd
met een 'onderdanig' verzoek om een gunst. De betrekkingen tussen
overheid en burger hebben zich zo ontwikkeld dat burgers in veel gevallen
aanspraken kunnen doen gelden op overheidshandelen. De traditionele petitie
is hierbij op de achtergrond geraakt.

Verzoekschriften in een beroepsprocedure
In een besluit in administratiefberoep van GS van Friesland (15 juli 1919,
ARB 1919, p. 140-141) werd een restrictieve interpretatie van art. 8
Grondwet (de voorloper van artike! 5) gehanteerd welke was gericht op
verzoekschriften in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures. In deze
zaak was een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard, omdat geen
schriftelijke volmacht was overlegd zoals door art. 8 Gw werd vereist. Dit
artikel had volgens het college niet de strekking 'regelen te geven voor
het indienen van reclames of bezwaarschriften betreffende uitspraken of
beschikkingen van overheidsorganen, waartegen bij eenig wettelijk

21 Anders Riezebos 1992, p. 98 e.v.
22 Van Maarseveen 1982, p. 142-143. In gelijke zin Riezebos 1992, p. 101.
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voorschrift het inbrengen van bezwaren is toegekend, ook al zijn die
bezwaarschriften in den vorm van een verzoekschrift gegoten. O. toch,
dat het weinig aannemelijk schijnt, dat genoemd grondwetsartikel, hetwelk,
gelet mede op de omstandigheden, waaronder het in onze constitutie is
opgenomen, het oog heeft op het zoogenaamde recht van petitie, tegelijk
eischen zou stellen betreffende de wijze van uitoefening van het bij eenige
wet of wettelijk voorschrift toegekend of toe te kennen recht om tegen een
uitspraak of beschikking van een overheidsorgaan in verzet te komen en
dit aileen anders zou zijn, indien letter en geschiedenis van het grondwette-
lijk voorschrift dit onomwonden zou te kennen geven, hetgeen naar het
oordeel van deze vergadering geenszins het geval is.' Verder werd
overwogen dat art. 8 in dit geval geen aanvullende werking heeft bij het
ontbreken van procedurevoorschriften in de gemeentewet voor het indienen
van bezwaren tegen een aanslag in de belasting.

Het recht van petitie heeft betrekking op petities aan het 'bevoegd
gezag'. Met bevoegd gezag wordt volgens Van Maarseveen gedoeld op
'een orgaan of functionaris, die tot de kring van de overheid behoort, en
elk ander orgaan of iedere andere functionaris die publiekrechtelijke
bevoegdheden uitoefent. ,23 Vervolgens beperkt hij echter weer het begrip
'bevoegd gezag' door te zeggen dat men de door hem bedoelde kring van
organen en functionarissen identiek kan achten met wat in art. 1Wet Arob,
mede gelet op de jurisprudentie op dit artikel, als administratief orgaan
wordt aangemerkt. Hiervan worden echter blijkens artikel 1 de nodige
ambten uitgezonderd, die toch wei degelijk als bevoegd gezag in de zin
van art. 5 Gw zijn aan te merken. Volgens de kantonrechter te Leeuwarden
(22 september 1931; NJ 1931, p. 1573-1574) betreft art. 8 Gw (de voorloper
van het huidige artikel5) aileen verzoeken aan de administratieve organen.
Verzoekschriften aan de rechterlijke macht zouden er buiten vallen. Deze
zijn niet gericht tot de 'bevoegde macht' in de zin van art. 8. De gedaagde
in dit arbeidsrechtelijke geschil - het betrof een vordering tot betaling van
onbetaald gebleven loon en schadeloosstelling wegens onrechtmatig ontslag -
had aangevoerd dat het verzoek nietig verklaard moest worden, althans

dat eiseres niet-ontvankelijk is, wegens het ontbreken van de persoonlijke
ondertekening door de eiseres van het bij de kantongerechtsgriffie ingediende
verzoekschrift ex art. 125b Rv .. Ook is er geen machtiging voor onderteke-
ning door een derde. De rechter wees een nietigverklaring af om de
bovenvermelde reden.

23 Van Maarseveen 1980, p. 144.
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Deze - incidentele - uitspraak heeft in de jurisprudentie geen school
gemaakt, en gaat er aan voorbij dat het petitierecht met name van belang
is voor aan de rechter gerichte verzoekschriften die geen grondslag in een
procesrechtelijke wet vinden. In de literatuur wordt er weI naar verwezen
alsofhet positief recht betreft. 24 Door art. 5 Gw beschermde verzoekschrif-
ten kunnen aan alle overheidsorganen worden gericht, inclusief wetgever
en rechter." WeI is het waarschijnlijk dat vanwege de aparte wettelijke
grondslag voor bezwaar- en beroepschriften en andere verzoeken in het
kader van een beroepsprocedure, de betekenis van het recht van petitie voor
dergelijke verzoeken gering is.

Verzoekschriften aan bestuursorganen
In deze .studie zijn van belang de verzoekschriften welke zijn gericht aan
overheidsorganen die door de administratieve rechter toetsbare handelingen
kunnen verrichten. Ret gaat hier in de regel om organen die 'bestuursor-
gaan' zijn in de zin van art. 1.1 van het voorstel voor een Algemene wet
bestuursrecht. Veel verzoeken aan dergelijke organen hebben een wettelijke
grondslag, in zoverre dat besluitvorming door deze organen geschiedt op
aanvraag van burgers. Het verband tussen het petitierecht en art. 1.3
Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt in de memorie van toelichting
gelegd." Art. 1.3 behelst onder meer een omschrijving van het begrip
'aanvraag'. Het moet gaan om een verzoek van een belanghebbende, een
besluit te nemen. Onder het begrip 'aanvraag' in de Awb vallen onder meer
verzoeken krachtens uitdrukkelijk wettelijk voorschrift, verzoeken die
overigens noodzakelijk zijn om een vergunning of ontheffing en dergelijke
te verkrijgen, en verzoeken om subsidietoekenning." Volgens de toelich-
ting is een goede atbakening van dit begrip nodig in verband met de
gevolgen die de Awb verbindt aan de status van' aanvraag' . Deze gevolgen
behoren niet voor alle verzoeken te gelden. Daarom is het begrip beperkt
teneinde een onderscheid te maken met verzoeken 'die slechts zijn gebaseerd
op het petitierecht van artikel5 van de Grondwet'. Het onderscheid schuilt

24 B.J. van der Net in de noot onder Commissie verzoekschriften Tweede Kamer 10 november
1977, AB 1978, 111; B.J. van der Net en T. Damsteegt in PAR, xm B-1.

25 Kortmann 1987, p. 77; Talsma 1989, p. 97. Traditioneel zijn de Koningin en de (Tweede
Kamer der) Staten-Generaal populaire adressaten. De beide kamers hebben voor de
behandeling van verzoekschriften zelfs een vaste kamercommissie.

26 Kamerstukken D 1988-1989,21221, Dr. 3 p. 40; vgl. R.M van Male, Enkele aspecten van
het begrip belangbebbende in de Algemene wet bestuursrecht, VAR-reeks JOB, Alphen aan
den Rijn 1992, p. 83-86; Riezebos 1992, p. 99-100.

27 Kamerstukken D 1988-1989,21 221, or. 3, p. 41.
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in het feit dat alleen een belanghebbende een 'aanvraag' kan doen en in
de gerichtheid van een aanvraag op een besluit in de zin van de Awb. Men
behoeft namelijk geen belanghebbende te zijn om petities ex art. 5 Gw in
te dienen. Het is niet nodig dat de verzoeker een (rechtstreeks) belang bij
het verzoek heeft; het petitierecht kan in dit opzicht met een 'actio popularis'
vergeleken worden." In het voorlopig verslag bij wetsontwerp 13 872
vroeg de GPV -fractie zich af of het persoonlijk belang van de indiener van
het verzoekschrift niet een minimumeis moet zijn die aan de indiening van
het verzoekschrift zou moeten worden gesteld." De regering yond dit
een te grote beperking. Het recht van petitie dient zich uit te strekken tot
bij voorbeeld algemeen maatschappelijke of politieke vraagstukken, ook
als de indiener daarbij geen aantoonbaar persoonlijk belang heeft. Volgens
de regering ontleent het petitierecht daaraan juist een belangrijk deel van
zijn bestaansgrond.'? Mede hierin ligt dus de betekenis van dit grondrecht.
Alleen bij een deel van de petities zal aan het belangvereiste zijn voldaan.
Ook hoeven petities niet gericht te zijn op de totstandkoming van een besluit;
het kan gaan om een protest tegen een bepaald beleid. Tevens kunnen
petities tot elk bevoegd gezag worden gericht.

De bepalingen in de Awb over besluiten zijn in beginsel bedoeld voor
verzoekers die een rechtstreeks belang hebben bij een besluit. De memorie
stelt verder dat voor verzoeken die hier buiten vallen, in hoofdstuk 2 (over
het verkeer tussen burgers en bestuursorganen in het algemeen) een plaats
is ingeruimd, waarin bepalingen over beantwoording van bij het bestuur
binnengekomen verzoeken waarbij de verzoeker niet als belanghebbende
is aan te merken, zullen worden opgenomen (afd. 2). Aangegeven wordt
dat deze regeling met name een recht op antwoord zou kunnen bevatten,
en in het algemeen gericht moet zijn op verzoeken, dus niet alleen verzoeken
om besluiten. Ook zijn, voor zover de aard van de handeling zich daartegen
niet verzet, de afdelingen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 3 Awb krachtens
art. 3.1.1, tweede lid, Awb toepasselijk.

28 'Wettig bestaande lichamen' konden v66r 1983 aileen petities indienen over onderwerpen
die binnen hun werkkring vielen. Het vervallen van deze beperking maakt het deze lichamen
mogelijk in de meest brede zin verzoekschriften aan te bieden, voor rover de aard van het
petitierecht dit toelaat.

29 Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, or. 6, p. 30 (Nng, la, p. 148); in deze zin ook de
Commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer 5 april 1979, AB 1979,301,
met noot Van der Net; de commissie sprak van 'enig belang' hebben bij het doen van een
verzoek. Deze eis werd- in strijd met de duidelijke bewoordingen van de eerste zin van art.
8 Grondwet (oud) dat sprak van indiening door 'ieder' -afgeleid uit de tweede zin van art.
8 Grondwet (oud) over de machtiging.

30 Kamerstukken II 1976-1977,13872, nr, 7, p. 24 (Nng,la, p. 192).
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Ook moet een informatieverzoek op grond van het petitierecht
onderscheiden worden van een informatieverzoek ingevolge een wettelijk
erkend recht op informatie." In het laatste geval is er sprake van een
bijzondere categorie van verzoekschriften, waarbij, onder nader bepaalde
voorwaarden, op overheidsorganen de rechtsplicht rust daadwerkelijk
informatie te verstrekken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de Wet
openbaarheid van bestuur. Een grondrecht op informatie kan echter niet
ontleend worden aan art. 7 Gw, art. 10 EVRM of art. 19 IVBP.32 De
vrijheid om informatie te garen ligt expliciet besloten in de uitingsvrijheid
zoals deze gepositiveerd is in art. 19 IVBP (impliciet ook in art. 10 EVRM
en art. 7 Grondwet). Deze vrijheid kan met zich brengen dat verzoeken
aan overheidsorganen worden gericht. De materie van de openbaarheid
van bestuur wordt als zodanig in het bestek van deze studie niet aan de
orde gesteld.

In feite zal het grondwettelijke recht van petitie de rneeste betekenis
hebben voor een 'restcategorie': globaal genomen al die verzoeken die geen
aanvraag in de zin van de Awb zijn of overigens wettelijk zijn geregeld.

3.2 Behandeling en beantwoording van verzoekschriften

Ret begrip 'indienen' kan op zich verschillend worden geinterpreteerd. Uit
de omschrijving van Kortmann blijkt dat er sprake moot zijn van 'in
ontvangst nemen' en van 'kennis nernen' van een verzoek." Dit impliceert
een aanvaarding van de zijde van het overheidsorgaan van het schriftelijke
stuk. Ret moet in ontvangst worden genomen, en er rnoet tenrninste naar
de inhoud worden gekeken. Omvat het begrip 'indienen' nog meer? De
behandeling en beantwoording van verzoekschriften is cruciaal, wil het
recht van petitie niet elke materiele betekenis ontberen en een vrijwel
zinledige bepaling opleveren. Maar het is onduidelijk in hoeverre ee
grondwettelijke aanspraak hieraan mede bescherming zou kunnen verlenen.
Er is in ieder geval geen sprake van een algemene ongedifferentieerde
behandel- en antwoordplicht krachtens art. 5 GW.34Van Maarseveen vat
het in behandeling nemen van een petitie onder het begrip 'kennis nemen
van' .35 Volgens Burkens is de 'behandelingsplicht gaan behoren tot het

31 Vgl. Riezebos 1992, p. 104.
32 Wei in indirecte zin aan art. 10 EVRM volgens de EeRM, zie hoofdstuk 6.3.8.
33 Kortmann 1987, p. 76.
34 Vgl. Van Maarseveen 1980, p. 154 e.v.; M.F.R. Schreuder, Een klachtrecht voor

ambtenaren, NJB 1990, p. 1560-1563.
35 Van Maarseveen 1982, p. 140.
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normatieve gedeelte van artikel 8 der Grondwet'. 36 De in concreto te
stellen eisen aan behandeling en beantwoording kunnen echter niet aan het
grondrecht op zich worden ontleend. Zij hangen te zeer af van de inhoud
van het verzoek. Riezebos is van mening dat elk verzoekschrift tenminste
in ontvangst moet worden genomen en moet worden gelezen. Hij zoekt
de grondslag van een reactieplicht in op de zorgvuldigheid betrekking
hebbende 'beginselen van behoorlijk handeIen' en in het rechtsstateIijke
beginsel dat de overheid zich dienstbaar behoort op te stellen."

Het begrip 'indienen' gaat niet zover dat er aanspraak op persoonlijke
aanbieding bestaat. Is het de bedoeling van een demonstratie om uiteindelijk
een petitie aan ter zake bevoegde autoriteiten aan te bieden, dan is de
uitoefening van het grondwetteIijk petitierecht weI relevant, maar vormt
een verbod van de demonstratie of de weigering van de aangeboden petitie,
gelet op de reikwijdte, geen beperking van het recht van petitie. De petitie
kan namelijk ook over de post worden gestuurd, of in de brievenbus worden
gedaan.

Grondwetsherziening 1983
De Grondwet spreekt niet over een optreden van de wetgever ter uitwerking
van het petitierecht. In het oorspronkeIijke voorstel voor een Grondwetsbe-
paling, v66r de advisering door de Raad van State, was opgenomen dat
de wetgever verplicht zou zijn regels te stellen over de behandeling en
beantwoording van verzoekschriften. Hier was in het kader van de
voorbereiding van de grondwetsherziening 1983 op aangedrongen (de
Commissie Cals-Donner deed een dergeIijk voorstel in haar tweede
rapport)." Als tweede zin in art. 5 was daarom voorgesteId: 'De wet stelt
regels omtrent de behandeling en de beantwoording van verzoekschriften' .
Het ontbreken van een dergeIijke verplichting in de Grondwet laat de
toelaatbaarheid van regeling onverlet, voor zover er geen beperkingen
worden aangebracht op het recht van petitie. Het staat de wetgever vrij
daarbij verdergaande waarborgen te bieden aan handelingen van burgers
die al een zekere bescherming genieten uit grondrechtelijk oogpunt, waarbij
bedacht zij dat het recht van petitie weinig waarborgen biedt.

De regering gafvoor het ontbreken van een grondwettelijke verplichting
tot regeling van behandeling en beantwoording van verzoekschriften een

36 M.C. Burkens, Beperking van grondrechten, diss, RUU, Deventer 1971, p. 92, noot 2.
37 Riezebos 1992, p. 155; vgl. C. Riezebos, RegeLing verzoekschriften in A1gemene wet

bestuursrecht?, NJB 1989, p. 708-711; C.R. Niessen, De overbelaste rechter en de
democratische rechtsstaat, in: Gegeven de Grondwet (CZW-bundel), Deventer 1988, p. 41.

38 Kamerstukken Il 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 28, nr. 4, p. 104 (Nng, Ia, p. 28, 103).
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aantal redenen." De wetgever zou met een dergelijke opdracht te zwaar
belast worden. Tevens zou de bestaande bestuurspraktijk, inhoudende dat
verzoeken van burgers worden beantwoord, geen aanleiding geven voor
een wettelijke regeling. Ook legde de regering een verband met de
administratieve rechtspraak. Beweerd werd namelijk dat een ontwikkeling
zou kunnen plaatsvinden waarbij de behandeling en beantwoording van
verzoekschriften wordt beheerst door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Deze ontwikkeling zou woren bevorderd door de gestage uitbreiding
van beroepsmogelijkheden. De wijze waarop de administratieve rechter
te maken krijgt met deze materie betreft de vraag of de reactie of het
uitblijven van een reactie op een verzoek een appellabel besluit oplevert.

De stellingname van de regering is om een aantal redenen te bekritise-
reno Kortmann wijst op twee punten." De zware belasting voor de
wetgever vormde kennelijk geen beletsel voor het uit de grondwettelijke
beperkingssystematiek van grondrechten voortvloeiende wetgevingsprogram-
rna. Op dit punt laat ook Van Maarseveen scherpe kritiek horen." De
variatie aan casusposities zou volgens de regering de wetgevingsopdracht
omvangrijk maken. Deze variatie is volgens hem juist reden voor regulering.
Het andere kritiekpunt van Kortmann heeft betrekking op de ontwikkeling
van het petitierecht in de administratieve rechtspraak. De regering wilde
niet met wetgeving ontwikkelingen in de administratieve rechtspraak
doorkruisen. Volgens Kortmann is het tegenstrijdig om aan de ene kant,
gelet op de gekozen beperkingssystematiek, bij de ontwikkeling van
grondrechten een zwaar accent bij de wetgever te leggen, en aan de andere
kant bij het petitierechtjuist naar de (administratieve) rechter te verwijzen.
Hij vraagt zich af hoe de (niet- )beantwoording een appellabel besluit kan
opleveren, waarbij hij opmerkt dat vele petities aan andere dan administratie-
ve organen zijn gericht.

In het voorlopig verslag werd de vraag gesteld of een, al is het maar
eenvoudig, voorschrift betreffende een regelingsopdracht niet betekent dat
desgewenst Arob-beroep mogelijk zal worden.? De regering yond dit een
onduidelijke vraag. De mogelijkheid om een beroep ingevolge de Wet Arob
in te stellen wegens schending van artike15 leek de regering niet afhankelijk
te zijn van het al of niet opnemen van een dergelijke opdracht aan de
wetgever.? Overigens, werd daarbij gezegd, biedt artikel 5 beperkte

39 KamerstukkenII 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 28 (Nng, la, p. 28).
40 Kortmann 1987, p. 76-77.
41 Van Maarseveen 1980, p. 158.
42 KamerstukkenII 1975-1976, 13 872, Dr. 6, p. 30 (Nng, la, p. 148).
43 KamerstukkenII 1976-1977, 13 872, Dr. 7, p. 23-24 (Nng, la, p. 191-192).
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aanknopingspunten voor een Arob-beroep. Gedacht kan worden aan een
weigering een verzoekschrift in ontvangst te nemen of aan belemmeringen
die aan het indienen van een verzoekschrift in de weg worden gelegd, voor
zover geen andere rechtsingang bestaat. Dat het Grondwetsartikel zoals
het door de regering werd voorgesteld in rechte niet veeImogelijkheden
biedt, was voor het Tweede-Kamerlid Roethof juist een argument om tijdens
de mondelinge behandeling te bepleiten toch een recht van antwoord op
te nemen teneinde Arob-beroep veilig te stellen. Niet antwoorden impliceert
dan een weigering van een beschikking.

Hoewel Roethof dit een praktisch argument noemt voor handhaving
van de tweede zin in het oorspronkelijke regeringsvoorstel, gaat dit alleen
op als de wettelijke regeling een recht van antwoord zou bevatten. Dit recht
vloeit niet noodzakelijk voort uit de oorspronkelijk voorgestelde tweede
zin, noch een beroepsrecht. Alleen als men verzoekt om een beschikking
kan het niet-antwoorden een weigering om te beschikken betekenen. Vaak
is er echter voor deze gevallen een specifieke wettelijke regeling, waardoor
het petitierecht niet in het geding is.

Minister De Gaay Fortman vond het in reactie op de heer Roethof
vanzelfsprekend dat op petities geantwoord wordt, maar het moest ook
mogelijk zijn om onredelijke verzoeken niet te beantwoorden. De minister
ging er klaarblijkelijk van uit dat de wetgever niet bij machte zou zijn een
genuanceerd recht van antwoord te formuleren." Op het Arob-beroep
ging hij niet in.

Uit de ingenomen standpunten in de loop van de Grondwetsherziening
lijkt te volgen dat de regering inconsequent is. Enerzijds wordt naar de
administratieve reehter verwezen: de ontwikkeling van het petitierecht moet
in een door de administratieve rechter te toetsen bestuurspraktijk via de
algemene beginselen van bestuur geschieden. Anderzijds wordt gememoreerd
dat artikel 5 zoals het tot stand gekomen is beperkte aanknopingspunten
biedt voor een beroep ingevolge de Wet Arob.

Jurisprudentie
In de uitspraak van de ArRvS van 26 april 1988 (Gst. 6864, 4, Petitie
Blaricum) werd door de appellant een beroep op het grondrecht gedaan,
waarna de Afdeling rechtspraak het in de overwegingen betrok. Het ging
om een verzoek aan de gemeenteraad tot terugbetaling van een bedrag in
verband met het verlenen van een bouwvergunning. Tot de toetsingsfase
kwam het voor dit grondrecht niet. Het recht van petitie 'ging op' in de

44 HandelingenII 1976-1977, p. 2188 (Nng, la, p. 456).
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vraag naar de appellabiliteit van het antwoord op de petitie, en speelde alleen
een rol in de ontvankelijkheidsfase. De door de Afdeling geponeerde vraag
of een reactie op een verzoekschrift ex art. 5 Grondwet een Arob-appellabele
beschikking kan zijn wordt niet beantwoord. In dit geval was er volgens
de rechter van een dergelijke beschikking zeker geen sprake. Er was ook
geen andere grondslag voor rechtsgevolg van de reactie aanwezig. In een
andere zaak van de Afdeling rechtspraak is het recht van petitie weI van
betekenis, maar wordt het niet uitdrukkelijk genoemd: ArRvS 18 november
1980 (tB/S V nr. 207, Petitie Loosdrecht). De appellante had zich met een
adres tot de gemeenteraad gewend am van de raad een oordeel te verkri jgen
over een bepaalde handelwijze van b. en w. De Afdeling overwoog dat
het appellante vrij stand om zich met een adres tot de raad te wenden, maar
dat de reactie op een dergelijk schrijven, dat niet als een beroepschrift
behoeft te worden aangemerkt, niet kan worden beschouwd als een besluit
gericht op enig rechtsgevolg. Er volgde niet-ontvankelijkheid vanwege het
ontbreken van een Arob-beschikking.

Ben uitspraak die enigszins in de andere richting wijst is CRvB 7 oktober
1970 (AB 1972, 239). Het petitierecht voor ambtenaren wordt zander
verwijzing naar de Grondwet erkend: '(de reactie) rniskent het recht, dat
ook een ambtenaar toekomt, zich met een verzoek tot het bevoegde gezag
te richten.' De hoogste ambtenarenrechter oordeeide hier dat een verzoek
tot het instellen van een taakonderzoek redelijkerwijs had behoren te worden
ingewilligd. Het instellen van een dergelijk onderzoek berust op een
discretionaire bevoegdheid. In casu ontbrak een draagkrachtige motivering
(hierdoor werd ook het verzoekrecht miskend) en was de belangenafweging
onredelijk. Uit deze uitspraak blijkt dat ook in het ambtenarenrecht algemene
beginselen van behoorlijk bestuur belangrijk zijn voor de normering van
de behandeling van verzoeken. Ben andere opstelling van de arnbtenaren-
rechter dan de Arob-rechter in deze materie hangt samen met het verschil
in omschrijving van de appellabele overheidshandelingen. De Wet Arob
vereist een besluit dat op rechtsgevoig is gericht (art. 2). De Ambtenarenwet
spreekt naast besluiten van handelingen (art. 3). Om toegang tot de rechter
te verkrijgen is dus geen rechtsgevoig vereist. De weigering in casu een
taakonderzoek in te stellen kan als een appellabele weigering om te handelen
opgevat worden. Overigens geeft de CRvB zelf in deze zaak geen uitsluitsel
over de vraag of van een besluit of een handeling sprake is. De vraag of
het een besluit of handeling 'ten aanzien van een ambtenaar als zodanig'
betreft is belangrijker voor de toegang tot de ambtenarenrechter. 45

45 Zie ook Riezebos 1992, p. 165-166.
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Of een reactie op een verzoekschrift als een appellabele handeling kan
worden aangemerkt wordt alleen bepaald door de toepasselijke procesrechte-
lijke regeling. Bijvoorbeeld voor een beroep ingevolge de Wet Arob moet
er op grond van artikel 2 van die wet een beschikking zijn die aan de
wettelijke en in de jurisprudentie uitgewerkte criteria voldoet. De Arob-
rechter gaat er niet van uit dat enkel het feit dat een beroep op het
petitierecht wordt gedaan het voor het beschikkingsbegrip benodigde
rechtsgevolg met zich brengt. Het niet reageren op een verzoekschrift kan
soms worden aangemerkt als de weigering van een beschikking in de zin
van art. 3 Wet Arob." Hiervoor is weI nodig dat er een gehoudenheid
tot het nemen van een Arob-beschikking bestaat, waarbij voldaan moet zijn
aan de eis van gerichtheid op enig rechtsgevolg. In het kader van dit
hoofdstuk kan hier niet nader op worden ingegaan." Een en ander brengt
mee dat op dit punt de rechtsbeschermingsfunctie van het petitierecht
gerelativeerd moet worden."

3.3 Beperkingen

Art. 5 Gw bevat geen beperkingsclausule. Het petitierecht kan blijkens art.
103, tweede lid, Grondwet ook niet tijdens een van de uitzonderingstoestan-
den beperkt worden, dit in tegenstelling tot de overige uitingsrechten
(afgezien van de uitoefening van het in art. 6 neergelegde grondrecht binnen
gebouwen en besloten plaatsen). Gelet op de grondwettelijke beperkingssys-
tematiek zijn er op geen enkele wijze beperkingen mogelijk van dit
grondrecht, ook niet ten aanzien van arnbtenaren." Art. 125a Ambtenaren-
wet 1929, dat een nadere regeling geeft van de beperking van enkele met
name genoemde grondrechten van ambtenaren, rept dan ook niet van het
petitierecht. De precieze omvang van het niet te beperken grondrecht is
daarom van eminent belang. Het belang is groter dan in de situatie dat een
stelsel van beperkingen zou gelden, waarbij niet op een wet gebaseerde
aan grondrechten inherente beperkingen in beginse1 geaccepteerd worden

46 Vgl. reeds ArRvS 30 juni 1977, AB 1977,392, m.nt. G.J.M. Cartigny.
47 Zie PAR xn, p. 16a; Administratieve Rechtsgangen (Iosbl.), 2.1. 1.8.
48 Riezebos 1992, p. 165, wijst op de mogelijkheid van een actie uit onrechtmatige daad wegens

scbending van het petitierecht, waarvan geen voorbeelden zijn aangetroffen.
49 Riezebos 1992, p. 112-115. Vgl. M. Bovens, Derechtspositievanambtelijke'k1okkeluiders',

NJCM-Bulletin 1987, m.n. p. 591-592. Zie ook CRvB 15 mei 1970, AB 1971,45, m.nt,
v .d.H., betreffende een discip1inaire bestraffing van een ambtenaar vanwege anonieme brieven
aan leden van de gemeenteraad. Strikt genomen is het petitierecht bier niet van toepassing -
het wordt ook niet genoemd - vanwege het ondertekeningsvereiste dat voor 1983 ten aanzien

van dit grondrecht gold.
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(leer der algemene beperkingen). Voor het vraagstuk van de beperking van
het petitierecht is van belang de verhouding tussen het indienen van een
petitie en de inhoud van een petitie. Het gaat in de discussie vrijwel alleen
om straf- en tuchtrechtelijke beperkingen. Bestuurlijke beperkingen door
bestuursorganen blijven vrijwel buiten beeld.

Het systeem van de Grondwet geeft aanieiding voor een 'absolute'
benadering van de beperkingsvraag. In deze zin gaven de Commissies voor
de Verzoekschriften in het jaarverslag over de zitting 1982-1983 een
interpretatie.'? Het petitierecht is een absoluut grondrecht zonder enige
beperkingsmogelijkheid. Het gevolg van deze opvatting is dat iemand om
het indienen niet vervolgd kan worden, ook niet als de bewoordingen van
het verzoek een beledigend of onwelvoegli jk karakter zouden hebben. 51

Hiertegen kan dan alleen strafrechtelijk opgetreden worden als de inhoud
van de petitie door de betrokkene geopenbaard wordt of als er een reeele
kans is dat het verzoek in de openbaarheid zal komen, wat de verzoeker
wist of kon weten. De vrijheid van meningsuiting is hier toepasselijk,
waarbij op zich binnen de grenzen van dit grondrecht beperking toelaatbaar
is. 52 De beperking betreft weliswaar de uitingsvrijheid, maar door de
samenhang van inhoud en handeling van het indienen wordt het petitierecht
in zoverre gerelativeerd." Een 'redelijke uitleg' van het recht van petitie
brengt met zich dat in deze gevallen het absolute karakter van dit grondrecht
niet aan vervolging in de weg mag staan. Anders zou het petitierecht als
meeste bescherming biedende grondrecht steeds voorrang moeten krijgen
boven de uitingsvrijheid, wat tot onwenselijke resultaten aanleiding kan
geven, bijvoorbeeld bij bewust in de vorm van een petitie geklede beledigen-
de opmerkingen. Probleem is wei wat er moet gebeuren als de inhoud door
een derde naar buiten wordt gebracht." Wellicht zou dan deze derde
aangesproken kunnen worden.

50 Jaarverslag d.d. 10 november 1983, van de Commissies voor de Verzoekschriften uit de
beide kamers der Staten-Generaalover de zitting 1982-1983, Kamerstukken I en n 1983-1984,
18 120, nr. 1 en 36. Hierover: H.Th.J.F. van Maarseveen, Petitiereeht in ontwilckeling,
NJB 1984, p. 200-201.

51 In deze rio ook: Riezebos 1992, p. 142-143.
52 Vgl. Pres. Rb Almelo 29 januari 1986, KG 1986, 104, die overigens ten onreehte in het

geval van brieven aan de Tweede Kamer een 'reeele kans' aanwezig acht; deze zijn niet
zonder meer openbaar.

53 Vgl. F.H. Kistenkas, Vrijheid van meningsuiting en petitiereeht: relatief versus absoluut
grondrecht?, TBP 1984, p. 294-296.

54 H. Th. J. F. van Maarseveen, Petitierecht in ontwilckeling, NJB 1984, p. 200-201.
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Daarnaast staat een meer relativerende opvatting waarin strafrechtelijke
en tuchtrechtelijke sancties op de inhoud van petities worden toegestaan,
los van een daad van publikatie. Kortmann noemt dit de klassieke
opvatting." Heringa en Zwart vertolken een vergelijkbare benadering:
een strafvervolging betreft niet de indiening zelf, maar wordt pas na de
indiening gestart, en beperkt het grondrecht dus niet." Van Maarseveen
kon gelet op zijn publikaties uit 1980 en 1982 ook nog onder deze
benadering gebracht worden. 57 Hij ging er kennelijk van uit dat aIleen
het feit van de indiening gevrijwaard is van straf- of tuchtvervolging. Tegen
de inhoud mag straf- en tuchtrechtelijk worden opgetreden.

De geschetste 'klassieke' opvatting over beperking van het petitierecht
was gelegitimeerd op grond van de door de grondwetgever verworpen leer
der algemene beperkingen. In deze leer behoeft er voor aan de rechtsorde
inherente beperkingen van grondrechten, bijvoorbeeld via het strafrecht,
geen uitdrukkelijke wettelijke basis te zijn. Sinds 1983 is dit niet meer
houdbaar. Alleen via de door de regering als ongeschreven ontsnappingsclau-
sule bij het grondwettelijk beperkingsstelsel geformuleerde 'redelijke uitleg
van grondrechten', 58 zou geprabeerd kunnnen worden beperkingen in
overeenstemming te brengen met de Grondwet.

De vraag is in hoeverre de inhoud van een petitie mede door het recht van
petitie wordt beschermd. De samenhang tussen de handeling van het
indienen en de inhoud van het verzoek is zo groot dat de bescherming zich
mede dient uit te strekken tot de inhoud, wil de bescherming van het
indienen niet vee1 aan betekenis verliezen. De inhoud wordt in zoverre
beschermd dat het recht verzoekschriften in te dienen tevens betekent het
recht verzoeken met willekeurig welke inhoud in te dienen. Het grondrecht
houdt ook in dat de overheid niet op grand van de inhoud een petitie mag
weigeren, en heeft verder betrekking op de procedure: het biedt bescherming
aan een bepaalde toegangsweg tot overheidsorganen. De inhoud wordt tevens
op andere wijze grondrechtelijk beschermd, met name door de uitingsvrij-
heid en/of de godsdienstvrijheid. De reikwijdte van het - absolute -

55 Kortmann 1987, p. 78; in noot 244 verwijst hij in dit verband naar Van Maarseveen 1980,
p. 146, en 1982, p. 145, en naar Heringa en Zwart, p. 31; tevens naar Kistenkas, maar
dit ten onrechte, deze schrijver zit meer op de lijn van de opvatting van de Commissies voor
de Verzoekschriften.

56 A. W. HeringaiT. Zwart, De Nederlandse Grondwet, derde, herziene druk, Zwolle 1992,
p.43.

57 Vgl. Van Maarseveen 1980, p. 141, 153, 154, 1982, p. 140, 145.
58 Kamerstukken II 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 21-22 (Nng, la, p. 21-22).
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petitierecht staat dus in de weg aan repressieve beperkingen vanwege de
inhoud. Overheidsorganen zijn in beginsel niet bevoegd als reactie op een
petitie tot straf- of tuchtvervolging over te gaan.

Beperkingen op grond van bestuursrechtelijke normen (zoals vergun-
ningsvoorschriften) kunnen ook het petitierecht betreffen en zijn dus gelet
op de Grondwet in beginsel ontoelaatbaar. Vanuit een bestuursrechtelijke
optiek zijn voorbeelden van beperkingen te geven. Denkbaar maar nogal
gezocht zijn voorschriften bij een vergunning die schriftelijk contact zoeken
met de overheid aan banden leggen." Een voorbeeld uit het ambtenaren-
recht van een beperking is het als deel van de arbeidsvoorwaarden opnemen
van voorschriften die het ambtenaren verbieden schriftelijke verzoeken (alle
of met een bepaalde inhoud) aan het bevoegde ambtelijke gezag te richten,
of het indienen daarvan aan formaliteiten onderwerpen. Een voorbeeld is
ook het opleggen van een legesverplichting voor verzoekschriften. De
regering yond dit niet toelaatbaar in het licht van het petitierecht." Over
dergelijke overheidshandelingen zijn geschillen mogelijk die ter beslechting
bij administratieve rechters thuishoren. Deze belemmeringen behoeven niet
een bepaalde inhoud te betreffen, maar kunnen ook zien op een wijze van
uiten in het algemeen of onder bepaalde omstandigheden.

Anders dan bij de andere uitingsrechten is het, afgezien van de vraag
of er van een inbreuk sprake is, dus voor de rechter niet mogelijk de vraag
te beantwoorden of een inbreuk op het petitierecht geoorloofd is gelet op
een beperkingsclausule. Talsma wijstin verband metdit nietgeclausuleerde
grondrecht op een paradox aangetroffen in de dissertatie van Burkens: de
uitoefening van grondrechten kan in sommige gevallen juist worden
bevorderd door beperking van deze rechten. 61 Dit kan zo begrepen worden
dat een afwegingskader via belangenafweging door de rechter in concrete
gevallen de ontwikkeling van het grondrecht op een genuanceerde wijze
mogelijk maakt. Het petitierecht biedt de rechter niet een dergelijk handvat
voor toetsing. Gezien het grondwettelijke beperkingsstelsel dienen
grondrechten 'redelijk' te worden uitgelegd en toegepast. Dit biedt wellicht
mogelijkheden voor de rechter om eventuele knelpunten rond het petitierecht
op te lossen.

59 Vgl. Van Maarseveen 1982, p. 145.
60 Kamerstukken II 1986-1987,19075, nr. 6, p. 5; betreffende verzoeken om gratie op grand

van de Gratiewet.
61 Talsma 1989, p. 83; M.e. Burkens, a.w., p. 167.

460



Recht van petitie

4 Conclusies

De administratieve reehters komen tot nu toe niet aan de beseherming van
het reeht van petitie (art. 5 Gw) toe, hoewel het voorstelbaar is dat er
gesehillen over het petitiereeht in reehte besleeht worden.

Overheidshandelingen kunnen in beginsel op twee te onderseheiden
wijzen in verband met het petitiereeht aangevoehten worden bij een
administratieve rechter. Enerzijds kan een overheidshandeling een beperking
betekenen van het petitiereeht. Indien een vergunning beperkende bepalingen
zou bevatten ten aanzien van het sehriftelijk contact met de overheid kan
men daartegen bij de administratieve reehter opkomen. Ook kan worden
gewezen op de beperking via een legesverplichting voor petities, of via
voorwaarden ten aanzien van ambtenaren betreffende de toegang tot het
bevoegd gezag. Anderzijds kan een gereehtelijke procedure in een aantal
gevallen mogelijk zijn indien een orgaan sehriftelijk laat weten een
verzoekschrift niet in behandeling te zullen nemen, of als het overheidsor-
gaan niet reageert. Deze categorie mogelijk appellabele handelingen heeft
speeifiek betrekking op het reeht van petitie.

De geringe betekenis van het reeht van petitie in de adrninistratieve
rechtspraak kan worden verklaard door te wijzen op het belang van
bijzondere wettelijke regelingen voor de normering van verzoeken die niet
slechts op art. 5 Gw gebaseerd zijn (1), de vraag of en in hoeverre
overheidsorganen rechtens gehouden zijn petities te behandelen en te
beantwoorden (2), en het beperkingsvraagstuk ten aanzien van het
petitiereeht (3).

1. Het recht van petitie in art. 5 Gw biedt een grondslag voor alle
verzoeksehriften aan het bevoegd gezag; de reikwijdte is dus groot. Het
heeft eehter het grootste belang voor verzoekschriften die niet mede een
basis vinden in een bijzondere regeling. Wettelijk geregelde verzoeken zijn
van groot belang in het bestuursreeht en reehtsvragen betreffende de
ontvangst, behandeling en beantwoording van deze verzoeken worden door
de rechter in het kader van de toepasselijke bestuursreehtelijke normen
beantwoord. Art. 5 Gw biedt hiervoor niet voldoende aanknopingspunten.
Een prominente plaats nemen in verzoeken om besluiten, zoals aanvragen
van besehikkingen of ontheffingen. De regeling van deze verzoeken is
verspreid over diverse wetten. De Awb zal bier een harmoniserende werking
hebben. Het begrip 'aanvraag' in art. 1.3 Awb onderscheidt zieh van de
petitie doordat het daarbij moet gaan om een 'belanghebbende' die om een
'besluit' verzoekt. Het petitierecht kan daarentegen door 'een ieder' worden
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uitgeoefend. Ook verzoeken om informatie op grond van de Wob, evenals
beroep- en bezwaarsehriften in het kader van beroepsproeedures, zijn te
onderscheiden vanwege de bijzondere wettelijke grondslag.

2. Het reeht van petitie is in art. 5 Gw summier gepositiveerd. Er is geen
antwoordplicht kraehtens art. 5 Gw, en de mate waarin een overheidsorgaan
kennis moet nemen van e.q. een behandeling moet instellen van een
verzoeksehrift, is onduidelijk. De normering van de behandeling en de
beantwoording is aan de reehter overgelaten via de beginse1envan behoorlijk
bestuur. De interpretatie van de grondreehtsnorm, in het 1ieht van de tekst
en de gesehiedenis van de totstandkoming, biedt weinig aanknopingspunten
voor de reehter om deze als toetsingsnorm te hanteren. De enkele uitspraken
waarin het reeht van petitie geinterpreteerd wordt, vonden hun aanleiding
in een gesehil over de ondertekening van verzoeksehriften (ARB 1919, p.
140-141; NJ 1931, p. 1573-1574). De vereisten van ondertekening en
machtiging zijn in 1983 vervallen. Voor de wijze van bescherming van
het reeht van petitie hebben de voorsehriften die de toegang tot de fase van
toetsing regelen een groter belang dan in het geval van de andere uitings-
rechten. Het recht van petitie kan een ro1 spe1en in de ontvankelijkheidsfase.
Art. 5 Gw geeft blijkens de behande1de jurisprudentie geen aanknopings-
punten voor beroep op de administratieve reehter (Gst, 6864, 4, tB/S V,
207, AB 1972, 239). De door de regering gewenste ontwikkeling waarbij
de beantwoording van verzoekschriften aan algemene beginselen van
behoorlijk bestuur wordt getoetst staat dan ook op zichze1f, maar wordt
overigens belemmerd doordat het al dan niet reageren op verzoeken moet
voldoen aan procesrechtelijke vereisten, met name het gericht zijn op
reehtsgevolg en het belangvereiste. Wellicht kan art. 5 Gw in het licht van
omgeschreven beginselen zo worden geinterpreteerd dat de bepaling mede
een grondslag biedt voor de ontwikke1ing van waarborgen voor de
behandeling en beantwoording van verzoekschriften in de Algemene wet
bestuursrecht.

3. Het recht van petitie bevat geen beperkingsc1ausule, wat in termen van
de grondwettelijke beperkingssystematiek betekent dat in beginsel geen
beperkingen toelaatbaar zijn. Door middel van interpretatie van de
beperkingsc1ausules zijn rechters in staat de beseherming van een grondrecht
gestalte te geven, meer dan bij een 'absoluut grondreeht' als het petitiereeht
mogelijk is. Tevens zou een zonder een beperkingsc1ausule geformuleerd
grondreeht bij kunnen dragen tot een restrictieve interpretatie van het recht
ze1f.De bescherming van het indienen van verzoekschriften strekt zich mede
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uit tot de straf- en tuchtrechtelijke repressieve beperkingen op grond van
de inhoud van een verzoekschrift, tenzij dit door de verzoeker geopenbaard
is. Aile overheidshandelingen die een inbreuk op het indienen zelf
betekenen, zoals preventieve - bestuursrechtelijke - beperkingen via een
legesverplichting, zijn ook ontoelaatbaar. Via een 'redelijke uitleg' van
het petitierecht zijn wellicht in uitzonderlijke omstandigheden dergelijke
beperkingen toch gerechtvaardigd.
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Administratieve rechters en de rechten tot vereniging,
vergadering en betoging

1 InIeiding

De drie in dit hoofdstuk behandelde uitingsrechten - vereniging, vergadering
en betoging - vertonen een zodanige samenhang dat het mogelijk is gebleken
ze in wisselende combinaties in het positieve recht op te nemen. De
Grondwet splitst deze rechten over twee artikelen: het recht tot vereniging
(art. 8 Gw), en het recht tot vergadering en betoging (art. 9 Gw). V66r
1983 kende de Grondwet het betogingsrecht als zodanig niet, en waren
vereniging en vergadering in een bepaling samengebracht. Het EVRM noch
het IVBP spreekt expliciet van de betogingsvrijheid. In het EVRM zijn
de rechten van vergadering en (vak)vereniging opgenomen in art. II, en
in het IVBP elk apart in de art. 21 en 22. Het recht tot vereniging behelst
de vrijheid om in een vereniging met een min of meer duurzaam karakter
samen te gaan. Het recht tot vergadering daarentegen ziet op het, een- of
meermaiige, daadwerkelijke samenkomen van mensen in het openbaar, of
in beslotenheid.' De betekenis van het recht tot betoging is gelegen in het
bieden van een middel om, op kleine schaal of zo massaal mogelijk, in
het openbaar uiting te geven aan gevoelens of wensen op maatschappelijk
en politiek gebied.?

Behalve bij de belastingrechter komen een of meer van deze grondrech-
ten bij alle onderzochte administratieve rechters aan de orde. De vraag is
op welke wijze de verschillende administratieve rechters deze grondrechten
beschermen: indringend ofterughoudend, in verband met de te beoordelen
overheidshandelingen. Enerzijds worden de reikwijdte en in verband
daarmee de beperkingsmogelijkheden van deze grondrechten onderzocht,
en anderzijds richt het onderzoek zich op de wijze van toetsing aan de

Kamerstukken II 1975-1976, 13872, Dr. 3, p. 38 (Nng, la, Eerste lezing, p. 38); vgl. F.J. W.
Liiwensteyn, Het recht van verenigingIHet verenigingsrecht, in: A.K.Koekkoek (red.),
Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene grondwet, Nijmegen 1982. p.
196.

2 Vgl. Kamerstukken II 1975-1976. 13 872, Dr. 3, p. 39 (Nng, la. Eerste lezing, p. 39).
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genoemde grondrechtsbepalingen, zo nodig in samenhang met de toetsing
aan beginselen van behoorlijk bestuur.

2 Centrale Raad van Beroep en raden van beroep in sociale-
verzekerll1gszaken

2.1 Werkloosheidswet

De uitvoering van de Werkloosheidswet heeft een raakvlak met de vrijheid
van vakvereniging.

2.1.1 Regelgeving

Twee soorten regelgeving zijn hier in geding, welke achtereenvolgens
privaatrechtelijk en publiekrechtelijk van aard zijn. Ten eerste gaat het om
de in de collectieve arbeidsovereenkomst (c.a.o.) voor het grafisch bedrijf
opgenomen verplichting voor werknemers om, behoudens enkele uitzonde-
ringen, lid te zijn van een grafische vakbond 3, en ten tweede om het
weigeren van een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet door de
Grafische Bedrijfsvereniging. Op het moment van de beslissing over de
uitkering leidde volgens deze wet 'niet onvrijwillige werkloosheid',
bijvoorbeeld wegens ontslag op staande voet, tot het weigeren van een
uitkering.

2.1.2 Interpretatie

Tot het recht tot vereniging behoort - en dit wordt in het EVRM en het
IVBP expliciet onder woorden gebracht - de vrijheid van vakvereniging.
De vraag rijst of en in hoeverre in een bepaalde bedrijfstak het lidmaatschap
van een vakbond verplicht kan worden gesteld, op straffe van verlies van
de betrekking. Is dit in strijd met het grondrecht? Dit is om te beginnen
een interpretatievraag. De raad van beroep te Amsterdam heeft met deze
vraag te maken gehad ten aanzien van een ontslagen werknemer van een
grafisch bedrijf die zich beriep op het bepaalde in art. II EVRM, zoals
dat in een arrest van het EHRM was uitgelegd (RvB 24 december 1984,
NJCM-Bull. 1985, p. 227-239).

3 Zie NJCM-Bulletin 1985, p. 229-230.
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Voorafgaande aan de interpretatiekwestie gaat de Raad in op de vraag
of in casu horizontale werking van art. 11EVRM aangenomen kan worden,
aangezien de verenigingsdwang niet publiekrechtelijk is. De Raad overweegt
dat dit het geval is met betrekking tot het grondrecht van de vrijheid van
(vak)vereniging: 'gelet op zijn aard en de verhouding (werkgever-werkne-
mer) waarin het werkzaam is - een verhouding, waarin het individu evenzeer
bescherming behoeft als in zijn verhouding tot de overheid (__),.4 Het gaat
uiteindelijk om de toepassing van de Werkloosheidswet. Een oordeel van
deze administratieve rechter over de schending van een grondrecht in
rechtsverhoudingen tussen burgers heeft geen directe gevolgen voor de
rechten en plichten in deze rechtsverhouding; in casu dus voor het 'closed
shop' stelsel uit de c.a.o .. Het dictum ziet op de rechtmatigheid van de
ten aanzien van een burger verrichte overheidshandeling, die de directe
aanleiding voor het geding vormt, te weten de beslissing waarbij een
werkloosheidsuitkering werd geweigerd. Voor de vraag of dit terecht is
gebeurd, is essentieel een antwoord op de vraag of er een inbreuk op de
verenigingsvrijheid is. Is het grondrecht geschonden in de verhouding van
de werknemer tot zijn werkgever, dan vormt ook de uitkeringsbeslissing
een ongeoorloofde beperking op de vrijheid van vereniging, ook al wordt
de uitkeringsbeslissing niet aan het EVRM getoetst, maar aan de bepalingen
van de Werkloosheidswet, met name aan het begrip 'niet onvrijwillig
werkloos'. Het grondrecht is van belang voor de toepassing van dit begrip.

Vervolgens sluit de Raad zich aan bij de door het EHRM in het arrest
inzake Young, James en Webster (13 augustus 1981, A.44) gegeven uitleg
aan art. 11 EVRM. In dit arrest wordt een onderscheid gemaakt tussen
de 'negatieve' en de 'positieve' vakbondsvrijheid. De eerste vrijheid (om
geen lid te worden) krijgt minder bescherming dan de tweede; de mate van
bescherming hangt af van de omstandigheden van het geval. De Raad
begrijpt hieronder de inhoud van de regeling welke de grondslag van het
verplichte vakbondslidmaatschap vormt, en de handhavingspraktijk (inclusief
het dispensatiebeleid). Volgens Van Dijk en Van Hoof sluit art. 11 in de
gegeven uitleg beter aan bij art. 20 UVRM (expliciet verbod van vereni-
gingsdwang), art. 8 IVESC en art. 5 ESH.5

De CRvB (11 november 1986, NJB 1987, p. 605-607) bevestigt in hoger
beroep de uitspraak van de raad van beroep, maar gaat niet op de grondrech-
telijke aspecten in. De Centrale Raad blijft geheel binnen het kader van

4 Over de mogelijkheid van horizontale werking van bepalingen uit het EVRM, en de wijze
waarop deze afwijkt van de situatie met betrekking tot nationale grondrechten, zie Van
DijkJVan Hoof 1990, p. 16-22 en p. 480-481.

5 Van DijkJVan Hoof 1990, p. 482.
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de nationale wet, en onderzoekt of de werknemer redelijkerwijs had moeten
begrijpen dat zijn gedrag tot ontslag en daarmee tot werkloosheid kon leiden.
Dit is in casu niet het geval.

2.1.3 Toetsing

2.1.3.1 Wijze van toetsing aan de vrijheid van vakvereniging

Het Hof geeft in het genoemde arrest geen algerneen oordeel over het
verplichte lidrnaatschap, maar concentreert zich bij de toetsing aan art. 11
EVRM op de feiten van de casus. Voor het oordeel dat er strijd is met deze
bepaling, is cruciaal dat de organisatiedwang pas na de indiensttreding van
Young en de anderen ontstond. In het geval van het grafische bedrijf ligt
dat juist andersom.

De toetsing door de RvB aan art. 11 EVRM heeft geen betrekking op
de beslissing waarbij de werkloosheidsuitkering is geweigerd, maar op de
in de c.a.o. opgenomen verenigingsdwang. Hiervoor zijn de vermelde
'omstandigheden van het geval' bepalend. De toetsing kent abstracte en
concrete aspecten: het gaat om de inhoud en de uitvoering van de regeling.
Van belang is dat ongeorganiseerde werknemers ontslagen moeten worden,
dat de dispensatie alleen op godsdienstige bezwaren ziet, en dat de procedure
ter verkrijging van vrijstelling onvoldoende rechtsbescherming biedt. De
omstandigheden van het geval zij n zodanig dat de organisatiedwang in strijd
is met art. II. De Raad overweegt ook nog - ervan uitgaande dat art. 11
in dezen horizontale werking toekomt - dat de beperkingsmogelijkheden
van het tweede lid van art. 11 geen uitweg bieden ten gunste van het
verplichte lidmaatschap, ongeacht de voordelen die de verplichting heeft.
De Raad laat verder de vraag onbeantwoord of de organisatiedwang in de
Graf'ische c.a.o. in strijd is met art. 9 Gw (oud) , waarbij er 'ten overvloede'
op wordt gewezen dat voor deze vraag niet beslissend is dat de HR bij arrest
van 16 januari 1970, NJ 1970, 156 een beroep op art. 9 Gw heeft
afgewezen. De Hoge Raad wordt bekritiseerd voor het niet voldoende
meewegen van de dispensatiepraktijk. Het oordeel dat er strijd is met art.
11 EVRM heeft gevolg voor de toepassing van de WW. Ontslag vanwege
een met het EVRM strijdige c.a.o. bepaling kan niet tot niet-onvrijwillige
werkloosheid leiden. Anders zou de WW worden uitgevoerd op een wijze
die een impliciete ondersteuning van de handhaving van de onrechtmatige
verenigingsdwang betekent. De Raad geeft in deze zaak een verdergaande
strekking aan art. 11 EVRM, dan op grond van het genoemde arrest van
het EHRM gerechtvaardigd is, gezien het aangegeven verschil in de casus.
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3 Centrale Raad van Beroep en Ambtenarengerechten in
ambtenaren- en pensioenzaken

3.1 Berisping

In deze categorie valt de zowel in het kader van de uitingsvrijheid als in
het kader van de godsdienstvrijheid behandelde zaak-Kalma. Het recht tot
betoging komt veel uitgebreider aan de orde bij de jurisprudentie van de
Arob-rechter (§ 6.1).

3.1.1 Regelgeving

De toepasselijke regelgeving is behandeld in de hoofdstukken 6.2 en 7.4.
Art. 125a, eerste lid, Ambtenarenwet biedt ook de grondslag voor de
beperking van het recht tot vereniging en het recht tot vergadering en
betoging volgens hetzelfde criterium als inzake de uitingsvrijheid. De
ambtenaar dient zich te onthouden van de uitoefening van deze rechten
indien door deze uitoefening de goede vervulling van zijn functie of de
goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband
staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
Het tweede lid bepaalt dat het eerste lid wat het recht van vereniging betreft,
niet van toepassing is op het lidmaatschap van een ingevolge de Kieswet
geregistreerde politieke groepering of van een vakvereniging.

Het is de vraag in hoeverre art. 125a bescherming biedt aan (aspecten
van) collectieve acties met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. De wet
ziet hier in beginsel niet op. Alleen in beperkte mate zou de beperkings-
clausule gehanteerd kunnen worden ten aanzien van ambtenaren die nauw
betrokken zijn bij de zaken waarover de collectieve actie gaat. 6

3.1.2 Interpretatie

De zaak-Kalma heeft geleid tot de uitspraakvan de CRvB van 21 september
1979 (AB 1980,90). Het gaat in deze uitspraak om de rechtmatigheid van
de disciplinaire bestraffing van een politieofficier in verband met het
meedoen aan een controversiele demonstratie. In het hoofdstuk over de
uitingsvrijheid wordt er uitgebreider op ingegaan (zie 6.2.1). De Centrale
Raad zoekt hier wat het nationale recht betreft aansluiting bij het in 1979
nog niet in werking getreden Grondwetsartikel dat mede het recht tot

6 Schilder 1989, p. 73-74.
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betoging waarborgt (art. 9), en gaat uit van het daaraan ten grondslag
liggende beginsel van de betogingsvrijheid. Verder komt art. 10 EVRM
aan de orde. Naar Nederlands grondwettelijk recht is deze zaak heden ten
dage in de eerste plaats te rangschikken onder het recht van betoging (art
9 Gw). De Centrale Raad overweegt verder dat naar Europees recht het
om de vrijheid van meningsuiting gaat op grond van art. 10 EVRM, en
dat de instandhouding van de - in een democratische samenleving nodige -
goede functionering van het politieapparaat zowel in zijn interne als in

zijn externe verhoudingen dient te worden gerekend tot de bescherming
van de openbare orde conform het tweede lid. Als beperkingsclausule en
daarmee als toetsingsnorm wordt de norm geformuleerd dat een politieoffi-
cier, ook als het gaat om de uitoefening van het betogingsrecht, niet de
vrijheid heeft de goede functionering van het politiekorps aan te tasten.

Het betogingsrecht is niet expliciet in het EVRM neergelegd. De keuze
voor art. 10 EVRM is, gezien de nauwe band tussen betogen en het uiten
van gedachten en gevoelens, niet zo opmerkelijk. Ook de Hoge Raad koos
inzake betogingen voor dit artikel (zie § 6.1). Het EHRM echter brengt
het betogingsrecht onder de vrijheid van vreedzame vergadering in art.
II EVRM (zie ook § 6.1). Art. 11 kent, anders dan art. 21 IVBP, een
specifieke beperkingsclausule; ten aanzien van de gewapende macht, de
politie en het ambtelijke apparaat kunnen wettelijke beperkingen worden
gesteld aan de uitoefening van de in art. 11 neergelegde rechten. Vergelijk-
baar met de uitspraak van de Centrale Raad is een van de weinige arresten
van het EHRM over de betogingsvrijheid. Hierin gaat het om een aan een
advocaat opgelegde disciplinaire straf wegens deelname aan een controver-
siele, maar door de autoriteiten toegelaten, demonstratie in het Franse
Guadeloupe (EHRM 26 april 1991, NJCM-Builetin 1991, p. 574-582,
Ezelin). Dit geval is vergelijkbaar, aangezien deze zaak ook de werking
van een grondrecht ten aanzien van een in een bijzondere relatie tot de
overheid staande beroepsgroep betreft, te weten de advocatuur. Het Hof
verklaart dat aparte behandeling van art. 10 onnodig is, omdat deze bepaling
als lex generalis in relatie tot art. 11 staat (r.o. 35). Ten aanzien van art.
11 wordt overwogen dat deze bepaling in het onderhavige geval moet
worden bezien in het licht van art. 10, ondanks haar autonome positie en
specifieke toepassingsgebied, aangezien de door art. 10 EVRM geboden
bescherming van individuele meningen, een van de doeleinden van de
vergadervrijheid is (r.o. 37). Vervolgens overweegt het Hof dat er een
inbreuk op het grondrecht is, omdat ten eerste de bewering onjuist is als
zou de repressieve beperking via de disciplinaire bestraffing geen beperking
in de zin van het tweede lid zijn (r.o. 39), en omdat ten tweede het niet
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zo is dat de manifestatie niet 'vreedzaam' was in de zin van art. 11, eerste
lid, EVRM. Voldoende hiervoor is dat de vooraf aangemelde betoging niet
verboden was, en de heer Ezelin zelf niet deelgenomen heeft aan het uiten
van bedreigingen en het aanbrengen van graffiti.

3.1.3 Toetsing

3.1.3.1 Wijze van toetsing aan het recht tot betoging

Ten aanzien van het naar nationaal recht erkende beginsel dat aan het
toentertijd nog niet in de Grondwet neergeIegde recht van betoging ten
grondslag ligt, volgt de rechter een concrete benadering. De nadruk ligt
op de belangenafweging. Hierbij speelt een veelheid van factoren een rol.
'Het totale kader waarin en de omstandigheden waaronder' geven aan 'de
afzonderlijke gedragingen van eiser hun bijzondere kleur' en zijn volgens
de CRvB essentieel voor de toetsing. Gedetailleerd en zonder terughoudend-
heid wordt getoetst of er werkelijk sprake is van plichtsverzuim, en of de
beperking bij wege van disciplinaire straf geoorloofd is op grond van de
bij deze gelegenheid door de rechter geformuleerde beperkingsclausule.
Deze norm die als ijkpunt het functioneren van het politiekorps neemt, wijst
al in de richting van een concrete belangenafweging. De rechter gaat in
op de politieke context van de betoging, en op de beroering die binnen de
politie is ontstaan. Deze beroering is verwijtbaar gelet op de wijze waarop
en de omstandigheden waaronder Kalma aan zijn opvattingen uiting heeft
gegeven. Eiser heeft niet de van hem te verwachten terughoudendheid in
acht genomen, zodat van plichtsverzuim sprake is. Uit de volgende passage
van de overwegingen blijkt hoe de CRvB het grondrecht in de belangenafwe-
ging plaatst. 'Zoals eerder overwogen dient de omstandigheid, dat het i.c.
om de uitoefening van een grondrecht gaat in de afweging te worden
betrokken. Deze afweging heeft de Raad niet tot de slotsom kunnen brengen,
dat eiser, het recht tot betoging uitoefenende, de vrijheid had de functione-
ring van het politiekorps en zijn eigen functioneren daarin zo negatief te
beinvloeden als in dit geval is geschied.'

Ook in het Ezelin-arrest van het EHRM gaat het in zekere zin om het
functioneren van een werkverband. En wel om het gehele justitiele apparaat,
waar de advocaat deel van uitmaakt en via een eed van trouw mee
verbonden is. Gewoontegetrouw volgt het Hof de concrete benadering,
waarbij het zwaartepunt ligt bij de vraag of de disciplinaire sanctie
noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van het
op zich in casu legitieme doel van het voorkomen van wanordelijkheden

471



Hoofdstuk 9

(r.o. 48-53). Het Hof acht de op zich lichte straf onevenredig, gezien het
grote goed van de betogingsvrijheid, en verwerpt de stelling van de Franse
staat dat door zich niet te distantieren van de 'incidenten', waaronder
beschuldigingen aan het adres van de rechters, de advocaat kon worden
geacht er achter te staan. Deze redenering lijkt op de benadering door het
bevoegd gezag ter zake van de Nederlandse hoofdinspecteur. Hierbij wordt
door het Hof niet gerept van een 'margin of appreciation' , zodat de toetsing
in dit opzicht niet terughoudend is. Van der Velde vermoedt hierbij een
verband met het feit dat Ezelin zelf niet van eventuele misstanden tijdens
de demonstratie beschuldigd kon worden."

4 College van Beroep voor bet bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, met als oorspronkelijke
taak de rechtsbescherming in het kader van de publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie (PBO), krijgt bij deze taak te maken met het grondrecht op vere-
nigingsvrijheid.

4.1 Heffingen

4.1.1 Regelgeving

Volgens de Wet op de Bedrijfsorganisatie kunnen 'openbare lichamen'
worden ingesteld (art. 66). De produktschappen, hoofdbedrijfschappen en
bedrijfschappen hebben tot taak 'een het belang van het Nederlandse volk
dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die
ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen' (art.
71). Art. 126 geeft de schappen de bevoegdheid een heffing op te leggen,
maar bepaalt ook dat op deze heffingen een aftrek kan worden toegestaan
aan de leden van ondernemersorganisaties die verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid zijn, vanwege de aan deze organisaties betaalde
contributie. Deze contributie-aftrekregeling was opgenomen met de
bedoeling de ontwikkeling van vrije ondememersorganisaties te stimuleren."

7 J. van der Velde, noot, NJCM-Bulletin 1991, p. 579-582.
8 W.J. van Eijkem en G.J. Balkenstein,De Wet op de Bedrifsorganisatie, tweede druk, Alphen

aan den Rijn 1955, p. 229 -232.

472



Rechten tot vereniging, vergadering en betoging

Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen georganiseerden en
ongeorganiseerden, ten gunste van de eerste groep.

4.1.2 Interpretatie

Over het recht tot vereniging gaan twee uitspraken. De eerste betreft de
heffingen op bloembollen van het Produktschap voor Siergewassen (CBb
6 april 1982, SEW 1984, p. 550). De verzoeker acht de heffingsverordenin-
gen onverbindend. Er zou strijd zijn met de in art. 11 EVRM neergelegde
vrijheid van vereniging, omdat er sprake is van het van rechtswege
aangesloten zijn bij het produktschap. Tevens wordt een beroep gedaan
op art. 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM in verband met het
ontbreken van vrije en geheime verkiezingen voor het bestuur van het
produktschap." De eerste grief wordt verworpen met een verwijzing naar
een arrest van het EHRM (EHRM 23 juni 1981, A.43, Le Compte, Van
Leuven en De Meyere tegen Belgie). Het oordeel van het College dat het
produktschap, zijnde een openbaar bedrijfslichaam als bedoeld in de
Grondwet, niet als een vereniging in de zin van art. II EVRM is aan te
merken, wordt alleen met het oordeel van het Hof in genoemde zaak
gemotiveerd. Aldaar gaat het om de - geoorloofd geachte - organisatiedwang
voor artsen. Het argument van het Hofbetreft het publiekrechtelijk karakter
van de organisatie, gelet op de grondslag in de wet, en de aard van de taken
en bevoegdheden. In een vergelijkbaar geval waar het ging om het verplicht
lidmaatschap van het Landbouwschap, heeft de ECRM uitgemaakt dat een
stelsel ter regulering van het econornische leven op de wijze van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet in strijd met het EVRM is (zaak
2290/64, x. v. Nederland, CoIl. 22 (1967), p. 28 (32».

In de uitspraak van het CBb van 14 december 1984 (AB 1985, 380)
gaat het over de geoorloofdheid van de voormelde contributie-aftrekregeling,
vanwege de begunstiging van op bepaalde wijze georganiseerde ondememers
die de regeling met zich zou brengen. De in een heffingsverordening van
het Bedrijfschap voor het Schildersbedrijf neergelegde heffingsaftrekregeling
houdt geen discrirninatie in tussen organisaties die binnen de termen van
art. 126 vallen. 'Van een uit deze Verordening voortvloeiende inperking
van de vrijheid van vereniging kan bijgevolg niet worden gesproken.'
Derhalve is de heffingsaftrekregeling niet in strijd met het bepaalde bij art.
126, eerste lid. De vrijheid van vereniging komt aan de orde via de

9 Op het feit clatbeide beroepen onderling strijdig zijn, wordt gewezen door J .H. van Kreveld
in SEW 1984, p. 551-552.
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invalshoek van de discrirninatie ('bijgevolg'), zonder verwijzing naar
Grondwet of verdrag. Hier wordt niet de status van het bedrijfslichaarn
zelf betwist. De annotator Van Kreveld betrekt er art. II EVRM en de
art. I en 8 Gw bij. Volgens hem wordt terecht geen inbreuk op art. II
vastgesteld. Bij het geven van financiele stimulansen kan niet van een directe
inperking van het grondrecht worden gesproken, hoogstens van een de
uitoefening van de verenigingsvrijheid sturende werking. Eventuele toetsing
van art. 126 WBO aan art. 8 Gw stuit op art. 120 Gw.

5 Mdeling rechtspraak Raad van State

5.1 Betogingen

Het recht tot betoging heeft onder de in dit hoofdstuk behandelde grond-
rechten de rneeste tot jurisprudentie leidende conflictstof opgeleverd.

5.1.1 Regelgeving

V66r de inwerkingtreding van de Wet openbare rnanifestaties (de Worn)
op 27 april 1988 (Stb. 1988, 157) kon de regulering van betogingen
onderwerp van autonorne gerneentelijke verordeningen zijn. In die gevallen
was er vaak sprake van een vergunningstelsel, hoewel sinds de jaren zestig
de ontwikkeling in de richting van een kennisgevingsstelsel ging." De
inhoud van de Worn is geschetst in hoofdstuk 2.3.2, in het kader van het
stelsel van grondwettelijke beperkingen. De Worn dient onder andere ter
uitwerking van de beperkingsrnogelijkheden die het tweede lid van art. 9
Gw biedt, en is in de plaats van de gerneentelijke autonorne regelgeving
gekornen. Tegen beslissingen van de burgerneester op grond van deze wet
staat uitdrukkelijk Arob-beroep open (art. 5, vijfde lid). Het betreft
voorschriften, beperkingen en een verbod naar aanleiding van een
kennisgeving (art. 5, eerste lid). De burgerneester is hierbij altijd gebonden
aan de beperkingsgronden van art. 9, tweede lid, die in de Worn herhaald
worden: de bescherrning van de gezondheid, het belang van het verkeer,
en het bestrijden of voorkomen van wanordelijkheden.

In de jurisprudentie over betogingen blijkt ook de uitoefening van de
noodbevoegdheden in de art. 219 en 220 gerneentewet van belang te zijn.

10 Dit rnede naar aanleiding van: A.D. Belinfante, Yrijheidvan demonstratie, serie bestuurskun-
dige bouwstenen nr. 5, Alphen aan den Rijn 1966.
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Het stelsel van beperkingen kraehtens de Worn laat ruimte voor aanvullend
gebruik van deze bevoegdheden in uitzonderlijke gevallen. De grondrechte-
lijke merites van deze bepalingen zijn uitvoerig onderwerp van diseussie
in de literatuur geweest, mede in verband met de komende algehele
herziening van de gemeentewet. De burgemeester heeft op grond van deze
bepalingen de discretionaire bevoegdheid tot het geven van bevelen, en/of
het uitvaardigen van noodverordeningen, om een (dreigende) noodtoestand
het hoofd te bieden.

5.1.2 Interpretatie

Hier wordt de reikwijdte van het betogingsrecht in de Arob-jurisprudentie
onderzoeht, met het oog op de vraag of van een restrietieve of extensieve
interpretatie sprake is. Is deze reehter hierbij terughoudend ten aanzien
van dit grondrecht? Hieraan gaat vooraf de afbakening ten opziehte van
het reeht tot vergadering, de uitingsvrijheid en de belijdenisvrijheid, mede
gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Afbakening van het recht tot betoging
In art. 9 Gw wordt het recht tot betoging als zelfstandig grondreeht
gewaarborgd. Ben betoging is een openbare manifestatie naast vergaderingen
op openbare plaatsen en op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen,
en naast samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Er bestaat een tweetal begrippen die elkaar grotendeels overlappen, en die
dan ook als synoniemen kunnen worden gebruikt: demonstratie en
betoging. II Aangezien de laatste de grondwettelijke aanduiding is, verdient
deze de voorkeur. Een betoging heeft vaak de vorm van een optocht, maar
kan ook statiseh zijn (bijvoorbeeld een manifestatie op het Malieveld in
Den Haag). Vooral hen die niet of moeilijk toegang hebben tot de drukpers
en de omroep biedt het betogingsrecht een uitlaatklep. Overigens is de
afgrenzing ten opziehte van het in hetzelfde artikel opgenomen vergaderrecht
moeilijk te maken. De regering overwoog in de m.v.a. dat vergaderingen
en betogingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm gelijksoortige
fenomenen zijn en de overgang tussen beide reehten dikwijls niet te
achterhalen is." Uitgangspunt voor onderscheiding kunnen de in § 1
aangehaalde omsehrijvingen zijn. Een betoging kan elementen van een
vergadering hebben, en omgekeerd. Aangezien de betoging en de vergade-

11 Schilder 1989, p. 24-35.
12 Kamerstukken II 1975-1976, l3 872, nr. 7, p. 34 (Nng, la, Eerste lezing, p. 202).
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ring aan hetzelfde beperkingsregiem onderhevig zijn - ook de Wet openbare
manifestaties maakt op dit punt geen strikt onderscheid - is de afbakening
niet van groot praktisch belang. Het EHRM heeft uitgemaakt dat demonstra-
ties delen in de bescherming van de vrijheid van vreedzame vergadering
in art. II EVRM, welke bepaling zich op dit punt als lex specialis verhoudt
tot art. 10 (laatste1ijk in het Ezelin-arrest van 26 april 1991, zie § 3.2;
daarvoor in het arrest betreffende het Platform 'Arzte fiir das Leben' van
21 juni 1988, A.139). Voor de interpretatie van art. 11 op dit punt blijken
ook de art. 9 en 10 EVRM van belang te zijn."

Problematisch is de afbakening van het betogingsrecht ten opzichte van
de uitingsvrijheid, waarbij het gaat om de vraag of bepaalde uitingen een
wezenlijk element van de betoging vormen, of zelfstandig op grond van
de uitingsvrijheid moeten worden beoordeeld. De Hoge Raad had uitgemaakt
dat demonstraties niet de1enin de bescherming van de vrijheid van drukpers
in art. 7 Gw (HR 30 mei 1967, NJ 1968, 5, Vietnam II). Dit geldt ook
voor het te koop aanbieden van sinaasappe1en, waarmee demonstranten
op een kaart van Zuid-Afrika konden mikken (HR 15 april 1975, NJ 1976,
23, Boycot Outspan). De demonstratie als uitingsvorm wordt door de Hoge
Raad wei onder art. 10 EVRM gebracht, dit in tegenstelling tot het EHRM
(HR 25 juni 1963, NJ 1964,239; HR 24 januari 1967, NJ 1967, 272 en
273; HR 7 november 1967, NJ 1968, 75). Ten aanzien van de Grondwet
bestaat de vraag naar de grens tussen art. 7 en art. 9 Gw. Aspecten van
betogingen en openbare vergaderingen zouden (mede) onder art. 7, eerste
of derde lid, Gw begrepen kunnen worden. 'Conscientieuze uitleg' in geval
van het voorbeeld van een betoging waarbij een wagenspel wordt opgevoerd,
leidt vo1gensVan der Burg tot toepasselijkheid van twee beperkingsgronden:
art. 7, derde lid, tweede volzin, en art. 9.14 Bij de grondrechtsbescherming
dient in geval van samenioop het grondrecht dat de burger de meeste
waarborgen biedt, gezien de reikwijdte en de beperkingsmogelijkheden,
evenwel te prevaleren als het gaat om de beoordeling van de geoorloofdheid
van de beperking. Van conflicterende beperkingsgronden is dan geen sprake.

Voor de afbakening van het betogingsrecht ten opzichte van de belijde-
nisvrijheid gaat het om de uitleg van het begrip 'belijden' zoals dat in art.
6 Gw voorkomt, aangezien daar in principe ook op godsdienst oflevensover-
tuiging gebaseerd gedrag onder valt, voor zover dat 'in redelijkheid'

13 Zie Schilder 1989, p. 235.
14 F.H. van der Burg, Het recht tot vergadering en betoging, A.K. Koekkoek e.a. (red.),

Grondrechten, Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet, Nijmegen 1982,
p. 211. Voor het probleem van de samenloop van uitingsrechten zie hoofdstuk 2.3.3.
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uitdrukking geeft aan de overtuiging.P De afbakeningsvraag is voor de
rechter in het kader van de Wom niet van praktisch belang voor de zich
naar hun aard op openbare plaatsen afspelende betogingen. De Wom hanteert
namelijk alleen een verschillend beperkingsregiem voor op art. 6 Gw
berustende manifestaties, in vergelijking met de manifestaties krachtens
art. 9 Gw, op het punt van de bijeenkomsten op andere dan openbare
plaatsen, en op het punt van de kennisgevingsplicht. 16 Het voormelde arrest
van de Hoge Raad (NJ 1968, 75) bevat ook de overweging dat een
demonstratieve optocht als waarvan sprake is - gericht tegen het Amerikaan-
se optreden in Vietnam - niet kan worden aangemerkt als het belijden van
een overtuiging in de zin van art. 9 EVRM. Op zich zijn heel goed
betogingen denkbaar die wel een uiting van godsdienst oflevensovertuiging
zijn, bijvoorbeeld een betoging met een belijdend karakter waarmee tevens
een protest tot uitdrukking wordt gebracht.

Grondslag van het recht tot betoging in de Arob-rechtspraak
In verband met de reikwijdte van de betogingsvrijheid dient mede te worden
bezien wat de opstelling van de Arob-rechter is ten aanzien van de
positiefrechtelijke grondslag van het recht tot betoging voor en na de
inwerkingtreding van art. 9 Gw wat het betogingsrecht betreft en van de
Wom. In de gevallen van voor 1988 is nog sprake van de autonome
regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad, welke op dit punt na de
inwerkingtreding van het recht tot betoging in 1988 vervallen is.

De VzArRvS gaatin de uitspraak van 11 april 1979 (NJCM-Bull. 1979,
p. 51 e.v.) uit van het op 11 maart 1979 voor Nederland in werking
getreden art. 19 IVBP. De betoging van het COC tegen uitlatingen van
de bisschop van Roermond wordt dus als vorm van meningsuiting opgevat.
Ten aanzien van het oude art. 7 Gw wordt door de VzArRvS (23 november
1979, tB/S ill, 151) overwogen: 'Wij stellen allereerst vast dat het houden
van een betoging of optocht kan dienen als middel om een bepaalde mening
openbaar te maken, doch dat deze wijze van openbaar maken van gedachten
of gevoelens niet kan worden begrepen onder de wijze van openbaar maken
van gedachten of gevoelens, waarop het in artikel 7 van de Grondwet
neergelegde verbod om zulks aan voorafgaand verlof te verbinden betrekking
heeft. Naar Ons oordeel kan derhalve geen beroep op deze bepaling worden
gedaan.' Hiermee wordt aangesloten bij het voormelde arrest van de Hoge

15 Aldus de regering in verband met de totstandkoming van de Wom (Kamerstukken I 1987-
1988,19427, or. 135b, p. 4); vgl. Kamerstukken D 1975-1976,13 872, or. 3, p. 29 (Nng,
la, Eerste lezing, p. 29); zie verder hoofdstuk 7.

16 Zie hierover hoofdstuk 2.4.3.
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Raad van 30 mei 1967 (NJ 1968,5, Vietnam II). Art. 10 EVRM en art.
19 IVBP worden wel van toepassing geacht.

Van 27 mei 1982 dateert de vermaarde Voorzittersbeschikking over
door een vereniging voor homoseksuelen georganiseerde demonstratieve
optochten inclusief een tentenkamp in Amersfoort (Roze Front, Gst. 6731,
7, NJCM-Bull. 8-2). De Vz kiest voor een anticiperende interpretatie van
het reeds in twee lezingen door de Staten-Generaal aanvaarde voorstel voor
een nieuw art. 9 Gw. Hoewel deze bepaling dus nog niet in werking is
getreden, overweegt hij dat 'naar de thans gangbare rechtsopvatting door
overheidsorganen met vorengenoemd Grondwetsartikel rekening behoort
te worden gehouden bij de beoordeling van een verzoek als het onderhavi-
ge.' AIleen 'zwaarwegende omstandigheden' kunnen tot beperkingen nopen.
De verwachte verstoring van de openbare orde door derden valt daar niet
onder. Uit deze benadering blijkt dat het houden van een demonstratief
tentenkamp ook onder het begrip 'betoging' te brengen is. 17

Een tentenkamp wordt in beginsel ook bestreken door gemeentelijke
autonome kampeerverordeningen welke als niet tot de Grondwet te herleiden
algemene beperkingen kunnen worden beschouwd. Het is de vraag of een
als demonstratie bedoeld tentenkamp nu nog buiten de Wet openbare
manifestaties om geregeld kan worden, nu deze wet niet de mogelijkheid
kent dat de gemeentelijke wetgever algemene regels over manifestaties
vaststelt. 18 Demonstratief kamperen is aan de orde ten aanzien van een
vrouwenvredeskamp bij de militaire vliegbasis Soesterberg (VzArRvS 11
oktober 1982, tB/S VII, 177), waarbij het gemeentebestuur van Soest met
politiedwang wegens overtreding van de plaatselijke kampeerverordening
wilde optreden tegen kampeeraccommodatie in de nabijheid van de
demonstratietenten. De Vz besteedt geen aandacht aan de grondrechtsbe-
scherming, hoewel betoogd kan worden dat bedoelde accommodatie
noodzakelijk is voor een permanent demonstratiekamp, en dus geen
recreatief kamperen betreft.

In een verwante zaak gaat het om een 24-uursmanifestatie in Zeist
(VzArRvS 13 juni 1985, AB 1986, 153). In dit geschil hanteert de Vz de
vrijheid van meningsuiting zonder naar bepalingen te verwijzen. Deze
handelwijze hangt waarschijnlijk samen met de genoemde overgangsperiode
onder de nieuwe Grondwet voor 1988.

17 Vgl. Schilder 1989, p. 236 in kritische zin over een uitspraak van de ECRM (D&R 1984,
nr. 35, p. 37) waarin het verblijf van twee protesterende Noorse Lappen in een tent in de
omgeving van het parlement als een meningsuiting onder art. 10, en niet onder art. II EVRM
wordt gebracht.

18 Zie Schilder 1989, p. 61-62.
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Afcent te Brunssum, het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten
in Centraal-Europa, vierde in 1983 feest bij het dertigjarig bestaan. Het
Comite Afcent Treurfeest wilde ter plekke een tegendemonstratie houden.
Toestemming hiervoor wordt geweigerd door de burgemeester (VzArRvS
30 mei 1983, AB 1984, 85, KG 1983, 247; Gst. 6756, 3). De Vz komt
ten aanzien van het nog niet in werking getreden art. 9 Gw met een
identieke redenering als in de zaak over het Roze Front. Dus ook hier
anticiperende interpretatie. Onder betoging valt kennelijk ook het plaatsen
van een vredesmonument en het in dat kader houden van een straattheater.

De op de inwerkingtreding vooruitlopende interpretatie van art. 9 Gw
door de Vz was niet nodig geweest, aangezien het grondrecht al was
gepositiveerd in een ieder verbindende bepalingen in het EVRM en het
IVBP. Dit blijkt wat het EVRM betreft uit de vermelde jurisprudentie van
de Hoge Raad (art. 10), maar ook uit uitspraken van de ECRM (art. 11).19
Art. 19 IVBP was zelfs door de Vz zelf al toegepast. Overigens is
onduidelijk wat de Vz precies bedoelt als hij het heeft over 'rekening houden
met' het komende Grondwetsartikel bij de beoordeling van verzoeken door
de burgemeester; de rechtswerking wordt in het vage gelaten.

Enige maanden na het verlopen van de grondwettelijke overgangsterrnijn
op 17 februari 1988 is de Wet openbare manifestaties in werking getreden
(27 april 1988). Deze wet ziet naast bijeenkomsten tot vergadering of
betoging ook op bijeenkomsten tot belijdenis van godsdienst of levensover-
tuiging (art. 6, tweede lid, GW).20Het toepassingsgebied van de Wom
is enigszins afgebakend in de beschikking van de VzArRvS inzake de
Evangeliegemeente 'De Deur' te Zwolle (17 augustus 1990, Gst. 6913,
3). Hier wordt de Wet openbare manifestaties niet toegepast, maar wel de
uitingsvrijheid en de godsdienstvrijheid. De Vz overweegt dat het in casu
namelijk niet gaat om het houden van bijeenkomsten als zodanig, maar om
het daarbij gemaakte gebruik van geluidversterkende apparatuur. Hieruit
blijkt dat aspecten die een bijeenkomst in de zin van de Wom begeleiden,
en zelfs daarvoor essentieel kunnen zijn, een aparte grondrechtelijke
bescherming kunnen krijgen. Deze ontwikkeling is verklaarbaar, aangezien
de geluidhinder alleen via een extensieve interpretatie onder de gronden
van art. 9, tweede lid, te brengen is." In dit kader is interessant dat het
rijden met geluidswagens in Oegstgeest ter ondersteuning van het volkspeti-
onnement tegen de plaatsing van kruisraketten in de uitspraak van de ArRvS

19 Zie Schilder 1989, p. 235.
20 Zie hoofdstuk2.4.3.
21 Schilder 1989, p. 67-68.
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van 19januari 1987 (AB 1988,58) niet onder het recht tot betoging wordt
gebracht, maar daarentegen een uiting in de zin van art. 7, derde lid, is.

Controversiele manifestaties
Zeer controversieel zijn manifestaties van rechts-extremistische partijen,
zoais de 'Centrumdernocraten'. Nog v66r 1988 wordt door de VzArRvS
een verbod van een betoging van deze partij in Den Haag geheel binnen
het kader van de APV beoordeeld, zonder het recht tot betoging erbij te
betrekken (VzArRvS 22 september 1987, AB 1988, 249). Hieruit blijkt
weI indirect dat als redelijkerwijs te nemen politiemaatregelen ontoereikend
zijn, een beperking van het grondrecht toelaatbaar is. Vervolgens wordt
ten aanzien van een demonstratieverbod voor genoemde partij te Leerdam
door de Vz aande Womgetoetst (VzArRvS21 maart 1989, KG 1989, 158,
AB 1989,498), waarbij de verbodsbevoegdheid van de burgemeester (art.
5 jo. 2) nader wordt omlijnd. De voor een betoging negatieve reacties van
derden zijn op zich geen grond voor een verbod. 'Slechts wanneer er
gegronde vrees bestaat voor ernstige ongeregeldheden die niet kunnen
worden voorkomen of bestreden door middel van door de overheid te treffen
maatregelen, kan er grond bestaan te besluiten om een demonstratie te
verbieden. '

Daarentegen wordt door de VzArRvS bij beschikking van 1juni 1989
(AB 1989, 499) aansluiting gezocht bij art. 9, eerste lid, Gw. Kennelijk
beschouwt de Vz art. 219 gem.w.- waar in casu het demonstratieverbod
op berustte - als een wet in de zin van de beperkingsclausule van het eerste
lid." V66r de inwerkingtreding van de Worn maakte bij de ontruiming
van een vrouwenvredeskamp bij de luchtmachtbasis Volkel de burgemeester
van Uden gebruik van art. 219 gemeentewet, in plaats van een gemeentelijke
verordening (VzArRvS 25 juni 1984, tB/S VII, 239). Te betwijfelen is of
in beide gevalIen een noodtoestand in de zin van art. 219 aanwezig is. De
beperking van het betogingsrecht door de uitoefening van de noodbevoegdhe-
den van de burgemeester op grond van de art. 219 en 220 gem.w. maakt
deel uit van een op zichzelf staand vraagstuk in de grondrechtsbescherming,
waar hier alIeen zeer summier op kan worden ingegaan." Voor de

22 Schilder vermeldt in de noot onder beide uitspraken in de AB, dat de reden voor de
burgemeester van Rotterdam om van art. 219 gem.w. uit te gaan, is dat men in Rotterdam
de Worn ten onrechte zo interpreteerde dat zonder verordening krachtens art. 4 geen gebruik
kon worden gemaakt van de verbodsbevoegdheid in art. 5. Anders in Leerdam waar de
precieze grondslag in het midden wordt gelaten.

23 Zie over het gemeentelijk noodrecht in algemeen-grondrechtelijk perspectief: Burkens 1989,
p. 108-112; en in het perspectiefvan het betogingsrecht: Schilder 1989, p. 106-111; alwaar
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benadering van de reikwijdte van het betogingsreeht in de behandeide
gevallen is ten eerste van belang dat het reeht via deze weg beperkt kan
worden op een wijze die op gespannen voet staat met de grondwettelijke
beperkingssystematiek, en ten tweede dat via het gemeentelijk noodreeht
verdergaande beperkingen op de betogingsvrijheid mogelijk zijn. De Worn
sluit met uit dat van de noodbevoegdheden gebruik wordt gemaakt, als
verdergaande ingrepen ter beseherming van de openbare orde noodzakelijk
zijn. Het zal dan bijvoorbeeld mogelijk zijn een tijdelijk algemeen verbod
af te kondigen." Maar in de literatuur is het gevoelen dat in voomoemde
zaken (tB/S VII, 239; AB 1989, 499) te snel naar dit instrument is
gegrepen." In de Rotterdam-zaak biedt de Worn, anders dan de Vz
kennelijk meent, een afdoende instrumentarium. Dit blijkt uit de vergelijkba-
re Leerdam-zaak, waar weI van de Worn wordt uitgegaan. De Vz gaat er
in de Rotterdam-zaak eehter explieiet van uit dat er een uitzonderingssituatie
is waarin van de noodbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Indien
art. 219 of 220 wordt gehanteerd, rijst de vraag naar de verhouding van
beide bepalingen tot de grondwetteIijke beperkingssystematiek; hierover
wordt versehillend gedacht." In de Rotterdam-zaak kiest de Vz voor een
basis in art. 9, eerste lid. In ieder geval dient de reehter na te gaan of de
grondreehtsbeperking in de noodsituatie evenredig is.

Hostile audience
Uit de voorgaande jurisprudentie blijkt dat de voor de reikwijdte van het
betogingsreeht centrale kwestie het 'hostile-audience' vraagstuk is." Hierbij
gaat het om de vraag of controversiele uitingen onderdrukt mogen worden
op grond van het argument dat derden in reaetie op de inhoud van de uiting
een ernstige verstoring van de openbare orde zuUen veroorzaken. De wijze
waarop de reehter dit vraagstuk benadert heeft gevolgen zowel voor de
uitleg van de beperkingsmogelijlcheden, a1s voor het aetieve overheidsoptre-
den ter beseherming van het grondreeht. De benadering door de reehter
implieeert een sociaal-grondrechtelijk aspeet aan het betogingsreeht, dat
al vroeg in de jurisprudentie van de Vz in de uitleg van het betogingsreeht

ook verdere literatuurverwijzingen.
24 Kamerstukken n 1985-1986, 19427, or. 3, p. 10.
25 M. C. Burkens, aant. tBIS YD, 239 voor de eerste uitspraak; Kummeling/Oevermans, a.w.,

m.n. p. 6-8, A.E. Schilder, noot, AB 1989, 499, H. Hennekens, Ost. 6891, 8, voor de
tweede.

26 Zie voor de diverse standpunten de hierboven aangebaalde literatuur.
27 Deze problematiek speeJt ook bij de uitingsvrijbeid, zie de jurisprudentie over bet

standplaatsverbod in boofdstuk 6.3.7; zie over dit vraagstuk Burkens 1989, p. 104-108.
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te onderkennen is." Ordeverstoring door derden is op zich volgens de
rechter geen reden tot grondrechtsbeperking - en dus is de beperkingsmoge-
lijkheid in zoverre gelimiteerd - maar is dat weI als onvoldoende politie-inzet
mogelijk is. Op grond hiervan kan een zekere positieve verplichting voor
de overheid worden aangenomen in de vorm van politiebijstand ter
voorkoming van verstoring door derden. Slechts als, gelet op de plaatselijke
omstandigheden en de beschikbare politiebescherming, de burgemeester
in redelijkheid niet in staat is de nodige bijstand te verlenen mag een verbod
volgen. Dit is ook uitgesproken in het kader van de totstandkoming van
de Worn 29, en sluit aan bij wat het EHRM heeft overwogen in het arrest
van 21 juni 1988 (A. 139, Arzte fiir das Leben) ten aanzien van de
betogingsvri jheid in art. 11EVRM: controversiele demonstraties verdienen
in een democratie bescherming, en de 'freedom of peaceful assembly'
behelst niet slechts een negatieve overheidsverplichting, maar verplicht soms
ook tot positieve maatregelen (r .0. 32). Op grond van de Arob-jurispruden-
tie, en nu ook uitdrukkelijk op grond van art. 5, derde lid, Worn, mag het
betogingsrecht dus niet vanwege de inhoud van de geuite denkbeelden
beperkt worden. Ben beperking die verband houdt met een 'vijandig publiek'
heeft echter indirect met die inhoud te maken. Het zijnjuist de denkbeelden
die reacties bij derden losmaken. Voor de inschatting van de benodigde
politie-inzet, kan de burgemeester niet om een beoordeling van de inhoud
van de uitingen heen. Maar de controversiele inhoud van een uiting mag
volgens de jurisprudentie op zich niet tot een beperking leiden; dat kan
aIleen de ernstige vrees voor wanordelijkheden.

5.1.3 Toetsing

5.1.3.1 Wijze van toetsing aan het recht tot betoging en aan beginselen
van behoorlijk bestuur

Vervolgens dient het terughoudende of indringende gehalte van de toetsing
door de VzArRvS te worden onderzocht." Hierbij wordt de toetsing aan
een grondrechtsbepaling in samenhang behandeld met de toetsing aan
ongeschreven recht; de nadruk ligt namelijk op de beleidstoetsing. Het recht
op betoging als zeIfstandig grondrecht in art. 9 Gw is dan wei bij wege
van anticiperende interpretatie gehanteerd, maar sinds de inwerkingtreding

28 Vgl. Schilder 1989, p. 44-45.
29 Vgl. hierover Schilder 1989, p. 113-118; ook Kummeling en Oevermans, a.w., p. 5.
30 Vgl. ook Kummeling en Oevermans, a.w., p. 8.
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van de Worn is het deze wet die de rechter het toetsingskader inzake
betogingen biedt. Of de wijze waarop de beperkingsmogelijkheden in deze
wet zijn uitgewerkt in overeenstemming is met de c1ausulering van art.
9 kan vanwege art. 120 Gw niet getoetst worden. Maar de vraag of
voorschriften uit de Worn de perken van de in het tweede lid van art. 9
genoemde belangen te buiten gaan, is zonder betekenis aangezien deze
belangen herhaald worden in art. 2 Worn. De rechter heeft wei de
mogelijkheid regels in de Worn aan art. 11 EVRM en art. 22 IVBP te
toetsen, doch dit ligt niet voor de hand als ten aanzien van deze bepalingen
voor een concrete toetsing gekozen wordt, waarbij dan het concrete besluit
centraal staat. Gelet op de jurisprudentie van het EHRM zijn de maatregelen
van de burgemeester krachtens de Worn aan te merken als 'bij de wet
voorzien'. Overigens zou een vergunningstelsel waarschijnlijk niet onder
alle omstandigheden in strijd zijn met art. 11 EVRM.31 De Hoge Raad
oordeelde in het Vietnam II-arrest (NJ 1968, 5) nog dat een vergunningstel-
sel voor betogingen niet in strijd is met art. 10 EVRM. De wijze van
toetsing door de Hoge Raad aan art. 10, tweede lid, EVRM inzake de
betogingsvrijheid is abstract van karakter, en zeer terughoudend.

De wijze van toetsing is in alle uitspraken van de VzArRvS op de casus
toegespitst, echter met in ren geval een enkel element van abstracte toetsing.
In de concrete belangenafweging door de rechter staat de reeds aangegeven
problematiek van het 'vijandig publiek' centraal. Er is ten aanzien van de
wijze van toetsing een tweedeling te maken tussen zaken waarin de betoging
doorgang mag vinden, en die waarin het verbod gehandhaafd blijft.

In een aantal zaken mag de betoging toch gehouden worden. De VzArRvS
overweegt in de beschikking van 11 april 1979 (NJCM-Bulletin 1979, p.
51 e.v.) naar aanleiding van een verzoek van derden-belanghebbenden dat
geen schorsing van de afgegeven vergunning kan volgen. Het besluit is
zorgvuldig genomen. Het doel van de betoging noch een verwachte
ordeverstoring rechtvaardigen een weigering vanwege het belang van de
openbare orde. De afkeuring door derden is ook geen grond tot weigering.
Dit zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting zoals onder meer
neergelegd in art. 19 IVBP. Ook voigt geen verbod van de betoging
vanwege verwacht onwettig gedrag van derden in de Roze Front-zaak
(yzArRvS 27 mei 1982, tB/S XI, 55). Dit gedrag levert geen zwaarwegende
omstandigheden op. Opvallend is de indringende beoordeling door de Vz

31 Schilder 1989, p. 239.
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van de omstandigheden van het geval, met name als het gaat om de belasting
van de politie. De Vz geeft gevolg aan de toetsing door als ware hij de
burgemeester het tentenkamp en een derde betoging (inclusief een aanduiding
voor de route) mogelijk te maken. In de Afcent-zaak (VzArRvS 30 mei
1983, tB/S XI, 78) wordt een voorlopige voorziening afgegeven voor een
beperkt toegestane betoging. Er zijn geen zwaarwegende omstandigheden
voor een algeheel verbod. Ook hier stelt de Vz zijn eigen oordeel over de
inzet van politie in plaats van het oordeel van de burgemeester. Duidelijk
is er sprake van een belangenafweging via een redelijkheidstoetsing in de
uitspraak van de VzArRvS van 13 juni 1985 (AB 1986, 153; Zeist), waar
het gaat om een 24-uursvredesmanifestatie waarvoor een vergunning is
verleend waartegen omwonenden bezwaar maken. Het belang gelegen in
het recht op vrijheid van meningsuiting wordt afgewogen tegenover de
belangen van de omwonenden, met als resultaat dat de concrete omstandig-
heden het bestreden besluit niet onredelijk maken. Enige overlast moet
getolereerd worden, zolang er maar voldoende maatregelen zijn genomen
om de overlast binnen de perken te houden.

Een uitgevaardigd betogingsverbod wordt in de andere gevallen gehand-
haafd. De beschikking van de VzArRvS van 23 november 1979 ziet op
de voorgenomen betoging door een rechts-extremistische partij in Den Haag
(tB/S ill, 151). Art. 10 EVRM en art. 19 IVBP zijn toepasselijk, maar
het vergunningstelsel in de APV is gelet op de weigeringsgronden met deze
bepalingen in overeenstemming, waarbij in casu een van de gronden
toepassing heeft gevonden. De wijze van toetsing aan het grondrecht is
dus abstract. Zij zegt nog niet veel over de rechtmatigheid van het verbod
in concreto, en is daarmee terughoudend van aard. Dit blijkt ook uit het
vervolg van de overwegingen waarin de feiten van deze casus worden
onderzocht op het punt van de te verwachten wanordelijkheden. Uiteindelijk
blijft het verbod in stand vanwege onder andere de te verwachten, tot
strafbare feiten leidende, provocaties door de betogers zelf. De burgemeester
kon 'redelijkerwijs' aannemen dat er een reeel gevaar voor wanordelijkheden
bestond. Het besluit is zorgvuldig genomen. Derhalve kon het besluit dat
de weigering bevat bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid
worden genomen. Dit komt neer op een marginale toetsing van de
uitoefening van een discretionaire bevoegdheid. In deze lijn ligt ook de
door de Centrumdemocraten aangevochten verbodsbeschikking op grond
van wederom de Haagse APV, die heeft geleid tot de beslissing van 22
september 1987 (AB 1988,249). Het verbod wordt door de Vz op grond
van dezelfde redelijkheidstoetsing als in de vorige zaak gehandhaafd
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vanwege onvoldoende mogelijkheden voor de politie om de te verwachten
ernstige wanordelijkheden tegen te gaan, zonder daarbij aan het betogings-
recht te toetsen.

De toetsing in het kader van de Wom in de door de Centrumdemocraten
aangespannen Leerdam-zaak is van hetzelfde kaliber (21 maart 1989, AB
1989, 498). Ook hier voIgt een toetsing in het kader van de vraag of het
bestreden verbodsbesluit na afweging van alle betrokken belangen in
redelijkheid had kunnen worden genomen. Relevante factoren zijn het aantal
te verwachten demonstranten, de aan de betoging gegeven ruchtbaarheid,
en het feit dat tot tegendemonstraties is opgeroepen. Doorslaggevend is
echter dat onvoldoende politiebescherming mogeIijk is. Expliciet stelt de
Vz dat er geen aanwijzing is dat het gedachtengoed van de partij een rol
heeft gespeeld in de besluitvorming. Afgezien van het feit dat het gaat om
art. 219 gem.w. - de Vz oordeelt dat de norm ale middelen ontoereikend
zullen zijn ter bescherming van de openbare orde - vindt in de Rotterdam-
zaak een gelijksoortige marginale toetsing plaats (1 juni 1989, AB 1989,
499).

De toetsing van de voorgenomen bestuursdwang op grond van de
kampeerverordening van Soest tegen 'demonstratief kamperen' bij de
vliegbasis gaat voorbij aan de grondrechtsbescherming, en staat in het teken
van de vraag of b. en w. in redelijkheid konden oordelen dat het verbod
tot het plaatsen van kampeermiddelen moest worden gehandhaafd (11
oktober 1982, tB/S VII, 177), welke vraag bevestigend wordt beantwoord.
De voorgenomen ontruiming van een vrouwenvredeskamp te Volkel geeft
uitdrukkelijk blijk van een terughoudende toetsing in gevallen waar het gaat
om art. 219 gem.w., dat de burgemeestereen 'ruime mate van beoordelings-
vrijheid' geeft (25 juni 1984, tB/S VII, 239). In casu blijkt niet dat het
besluit van de burgemeester niet redelijk is, zonder in de overwegingen
in te gaan op de grondrechtelijke aspecten. Dat er sprake zou zijn van een
toestand in de zin van art. 219 kan zoals gezegd worden betwijfeld.

In de voor (voorgenomen) betogingen nadelige gevallen is er dus sprake
van een redelijkheidstoetsing ; die is toegespitst op de vraag of de politie
al dan niet mogelijkheden heeft wanordelijkheden te voorkomen. De Vz
kiest hier voor een marginale toetsing, die gelet op de ruime beoordelings-
marge voor de burgemeester op zijn plaats is - zeker waar het de noodbe-
voegdheid ex art. 219 gem.w. betreft - maar die wellicht ook te maken
heeft met het feit dat het in het merendeel van deze gevallen om rechts-
extremistische partijen gaat, waarvan minder wordt getolereerd. De inhoud
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van de uitingen lijkt hierbij relevant te zijn." Dat, behoudens een enkel
geval, niet aan het grondrecht op de betogingsvrijheid wordt getoetst,
versterkt de terughoudende benadering. Aan de andere kant echter ontbreekt
de terughoudendheid in de gevallen die voor de voorgenomen manifestaties
gunstig uitpakken, hetgeen mede uit de inhoud van de voorlopige voorzienin-
gen blijkt. Ten aanzien van het eventuele kort-gedingkarakter van de toetsing
kan worden overwogen dat het betogingsrecht typisch een grondrecht is
dat in voorkomende gevallen in een kort geding gehandhaafd moet worden;
geschillen over betogingen zijn doorgaans spoedeisend. De terughoudende
toetsing staat hier echter meer in verband met het respecteren van de
bestuurlijke beoordelingsvrijheid, dan met het criterium van thans art. 107
WRVS.33 Voor de in eerste instantie van de spoedvoorziening afhankelijke
bescherming van het betogingsrecht is het noodzakelijk niet te terughoudend
te zijn, zeker als het gaat om de vaststelling van de mogelijkheden om
politiebescherming te bieden.

5.2 Subsidies

Het subsidierecht heeft impliciet gebleven raakvlakken met het recht tot
vereniging. Enige uitspraken dienen ter illustratie.

Enige kenmerken van het subsidierecht zijn in het kader van de godsdienst-
vrijheid vermeld, waarnaarderhalve wordt verwezen (hoofdstuk 7.6). Hier
is van belang, dat het op het terrein van de subsidiering van met name het
welzijnswerk voorkomt dat voorschriften of voorwaarden worden gesteld
over de inrichting en samenstelling van het bestuur van de gesubsidieerde
instelling, op het punt van de invloed van derden (de 'democratiseringsbe-
palingen');"

32 Vgl. A.E. Schilder, noot AB 1989, 499, onder punt 3.
33 Anders Kummeling en Oevermans, a.w., p. 8. Het door hen ge\egde verband tussen de

kort-gedingprocedure bij de Arob-rechter en de terughoudende toetsing is in zijn algemeenheid
onjuist. Zie hoofdstuk 10.

34 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstatelijke subsidleverhoudingen, preadvies VAR, Alphen aan
den Rijn 1988, p. 57-58.
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5.2.2 Interpretatie

In 1979 werd door de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris
van WVC het aanbod tot materiele steun aan de 01ympische Spelen voor
gehandicapten 1980 onder druk van de Tweede Kamer ingetrokken vanwege
de aangekondigde deelname van een Zuidafrikaans team. Het besluit tot
intrekking van de toezegging wordt blijkens de beschikking van de VzArRvS
van 3 januari 1980 (AB 1980,353) door de Zuidafrikaanse verzoekers onder
andere in strijd geacht met het recht tot vrijheid van vereniging (art. 11
EVRM). Waarom dit zo zou zijn, wordt er niet bij gezegd. De verzoekers
zijn wellicht uitgegaan van een zeer ruime uitleg van hetgrondrecht, waarin
het meedoen aan de spelen ook beschermd wordt.Het beroep op het EVRM
wordt zander motivering door de Vz afgewezen. Hoewel het functioneren
van de Zuidafrikaanse gehandicapten-sportvereniging geraakt zou worden,
indien als gevolg van de intrekking de organisatie tot uitsluiting zou
besluiten, is het vrij evident dat het niet verkrijgen van subsidie hier een
te ver verwijderd verband met de verenigingsvrijheid heeft.

Hirsch Ballin gaat klaarblijkelijk uit van de werking van het grondrecht
ten aanzien van het stellen van subsidievoorwaarden die de inrichting en
samenstelling van het bestuur van gesubsidieerde instellingen betreffen."
Behalve in het hiervoor genoemde geval blijft dit verband impliciet in de
jurisprudentie. Een aantal voorbeelden worden bij Hirsch Ballin aangetrof-
fen: VzArRvS 22 mei 1981 (tB/S XI, nr. 43, kinderbescherming Roosendaal
en Nispen), VzArRvS 29 februari 1980 (tB/S XI nr. 25, tamboer- en
majorettenkorps Beverwijk), ArRvS 26 november 1986 (AB 1987, 240,
vredesopvoeding Amsterdam), en ArR vS 30 december 1986 (AB 1987,
261, sociaal-cultureel werk Meppel). Hieruit blijkt dat niet elke inperking
door subsidievoorwaarden van de vrijheid voor instellingen ten aanzien
van onder meer de samenstelling van het bestuur door de beugel kan,"
zonder dat de rechter uitgaat van art. 8 Gw of art. 11 EVRM. In de
laatstgenoemde uitspraak is een niet in de verordening opgenomen aan het
bestuur gestelde eis ongeoorloofd. Art. 8 Gw schept de mogelijkheid van
beperking in het belang van de openbare orde bij formele wet; waarmee
dus, zou deze bepaling toepasselijk worden geacht in casus als deze,

35 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w.• p. 58, en van dezelfde auteur: Subsidiering van het
identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving: confrontatie met
de eisen van een democratische samenleving, in: TvO 1987, p. 351-355.

36 Zie ook r.c. van der Vlies, noot AB 1987, 261.

487



Hoofdstuk 9

beperkende voorschriften in concrete subsidiebesluiten, of in niet-formeel-
wettelijke voorschriften, ontoelaatbaar zouden zijn.

5.3 Politieke groeperingen

Het recht tot vereniging omvat de politieke verenigingsvrijheid, en is
daarom, naast de betekenis voor het uiten op zich, ook van fundamentele
betekenis voor het staatsbestel. Zijdelings heeft de Afdeling hier mee te
maken, via het kiesrecht.

5.3.1 Regelgeving

De Wet van 17 maart 1988 'tot wijziging van enige bepalingen over
verboden rechtspersonen', welke het Burgerlijk Wetboek (boek 2) en het
Wetboek van Strafrecht betreffen, kan worden gezien als de implementatie-
wetgeving van art. 8 Gw. Het BW is verder van belang voor de wijze van
verkrijging van rechtspersoonlijkheid. Met de inwerkingtreding van boek
2 op 26 juli 1976 werd het preventieve toezicht afgeschaft, dat ingevolge
de Wet vereniging en vergadering van 22 april 1855, Stb. 32, bestond.
Het privaatrechtelijke verenigingsrecht in boek 2 regelt de juridische
verhoudingen binnen de vereniging, en de plaats van de vereniging in het
vermogensrecht. Het repressieve toezicht op rechtspersonen houdt in dat
een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare
orde door de rechtbank op vordering van het openbaar ministerie verboden
wordt verklaard en ontbonden. De ontbinding dient ook te volgen als het
doel van de rechtspersoon in strijd is met de openbare orde (art. 2:20
BW).37 V66r 1976 was deze materie onderwerp van de Wet vereniging
en vergadering als uitwerking van het oude art. 9 Gw over het recht van
vereniging en vergadering.

De betekenis van het recht tot vereniging hangt mede af van de toelating
van politieke groeperingen tot de verkiezingen op grond van de Kieswet.
Deze wet bevat een gedetail1eerde normering van de fasen van het verkie-
zingsproces voor de algemeen vertegenwoordigende organen van openbare
lichamen, met in dat kader strikt gebonden beschikkingsbevoegdheden.

37 De (wets)geschiedenis met betrekking tot 'verboden rechtspersonen' wordt in extenso
beschreven door I.A.O. Eskes, Repressie van politieke bewegingen in Nederland, Een
juridisch-historische studie over het Nederlandse publiekrechtelijke verenigingsrecht gedurende
het tijdvak 1798-1988, diss. Utrecht, Zwolle 1988.
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5.3.2 Inierpretatie

De waarborg van de verenigingsvrijheid als politiek grondrecht betreft de
vrijheid tot het oprichten en het ongestoord voortzetten van activiteiten van
politieke partijen en ziet op de democratische functie van dit grondrecht. 38

De geschiedenis van de totstandkoming van de grondrechtsbepaling over
de vrijheid van vereniging en vergadering in 1848 - het jaar van de
revolutionaire woelingen - laat zien dat het politieke aspect bij de regeling
ook op de voorgrond stond." Ret in art. 4 Gw als zelfstandig grondrecht
gewaarborgde kiesrecht omvat op zich niet de bescherming van de vrijheid
om gezamenlijk met anderen aan een verkiezing deel te nemen. De Arob-
rechter krijgt te maken met beroepen tegen beslissingen op grond van de
Kieswet die raakvlakken hebben met de politieke verenigingsvrijheid. De
vraag is welke betekenis de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaar-
borgde verenigingsvrijheid heeft voor de beslechting van geschillen tussen
politieke partijen en de overheid ten aanzien van het kiesrecht. Ret
grondrecht fungeert blijkens de onderzochte jurisprudentie niet als
toetsingskader. Hiervoor dient de Kieswet, een formele wet. Art. 120
verhindert toetsing van deze wet aan art. 8 Gw.

De Arob-rechter oordeelde regelmatig over het door centrale stembu-
reaus niet registreren van politieke groeperingen in verband met de
naamstelling boven de lijst. Hierbij werd door de stembureaus in het kader
van de Kieswet rekening gehouden met het gedachtengoed van de om
registratie verzoekende rechts-extremistische partijen. In een serie uitspraken
van de ArRvS van 23 januari 1986 (WRvS/R.3.163-I71/86), die ook al
werden aangestipt in de hoofdstukken over de uitingsvrijheid en de
godsdienstvrijheid, wordt overwogen dat art. 8 Gw (naast de art. 6 en 7)
de interpretatie van de Kieswet ondersteunt, inhoudende dat in het kader
van de registratie overtuigingen of opvattingen van een politi eke groepering
op zich niet tot afwijzing van een verzoek kunnen leiden.

Voor andere jurisprudentie zij verwezen naar de dissertatie van Eskes.
Deze jurisprudentie heeft wel enige betekenis voor het functioneren van
het recht tot vereniging, maar de betrokken overheidshandelingen betekenen
nog niet een inbreuk op art. 8 Gw zelf. Ret gaat hier meer om het 'regelen' ,
dan om het 'beperken' van het recht tot vereniging.

38 Zie Eskes, a.w., p. 3.
39 Zie LOwensteyn,a.w., p. 191-192.
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5.4 Diversen

5.4.1 Regelgeving

Twee bepalingen uit de APV van Helmond staan eentraal in de eerstvolgen-
de uitspraak: een 'bordeelverbod' en de bevoegdheid van b. en w. om de
sluiting te bevelen van een perceel waar gehandeld wordt in strijd met
ondermeer het genoemde verbod. De artikelen zijn opgenomen in het
hoofdstuk over de openbare zedelijkheid.

In de daarop volgende uitspraak leidt de Wet tarieven gezondheidszorg
tot een rechtsvraag over de deelname van vakverenigingen aan het overleg
over de tarieven die in de gezondheidszorg gehanteerd worden. Tevens
is van belang het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezond-
heidszorg 1984 (besluit van de minister van WVC van 23 mei 1984, Stert.
129, ter uitvoering van art. 3, eerste lid, van voornoemde wet). Het besluit
noemt de thorax-ehirurgen niet als eategorie van organen voor gezondheids-
zorg waarvoor een organisatie representatief verklaard kan worden.

5.4.2 Interpretatie

In de uitspraak van de ArRvS van 8 januari 1988 CAB 1988,417) worden
de reehten van vereniging en vergadering uitdrukkelijk samen vermeld met
betrekking tot de sluiting van een bordeel in Helmond. Het recht tot
vergadering wordt hier aangehaald buiten het kader van de Worn. Volgens
de Afdeling dient de stelling dat de bepaling die de grondslag voor de
sluitingsbevoegdheid geeft in strijd is met de art. 8 en 9 Gw te worden
verworpen. 'Immers het in laatstgenoemde artikelen vervatte recht tot
vereniging en vergadering is niet aan de orde in een geval als het
onderhavige waar het gaat om de vestiging van een inrichting.' Deze
stelling, die een algemene strekking heeft, wordt niet nader gemotiveerd.
De aanpak wordt toegejuicht door Van der Veen.40 Hij spreekt van 'korte
metten maken' met de stelling van de appellant, en beveelt gemeentebesturen
die met soortgelijke gevallen te maken krijgen, het geven van een dergelijke
korte reactie aan.

De benadering van de Afdeling lijkt niet onredelijk. Op zich is het
belang van de openbare zedelijkheid dat bij de sIuiting speelt onder de
'openbare orde' in art. 8 Gw te brengen." Er is echter, zoals art. 8 voor

40 1.H. van der Veen, noot onder AB 1988, 4l7.
4l KamerstukkenII 1975-1976, nr. 3, p. 95 (Nng, Ia, Eerste lezing, p. 94); F.l.W. Lowensteyn,
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beperking vereist, geen sprake van een formele wet, het gaat om autonome
gemeentelijke normstelling. Ook art. 9 Gw biedt mede daarom geen basis
voor deze beperking, naast het feit dat de openbare zedelijkheid op zich
niet in het tweede lid genoemd wordt. Zouden beide artikelen toepasselijk
zijn, dan is de onderhavige beperking ongeoorloofd. In casu is kennelijk
voor een restrictieve 'redelijke uitleg' gekozen in verband met de aard van
de activiteiten die hier onder de noemer van de grondrechten worden
gebracht. De omschrijving van het begrip 'vergadering' is weliswaar
omstreden sinds de opneming van het grondrecht in de Grondwet in 184842,

maar niet elke bijeenkomst zal een grondrechtelijk beschermde vergadering
zijn. Een beoordeling in concreto moet dat uitmaken. Soms is het evident
het geval (ledenvergadering van een politieke partij of van een orkestvereni-
ging), en soms evident niet, zoals in de voorliggende casus. De vergadervrij-
heid moet weliswaar niet te eng worden opgevat om een belangenafweging
tot haar recht te laten komen, maar de reguliere bijeenkomsten in een
bordeel zijn van een andere orde. Vergaderingen kunnen er natuurlijk wei
plaats hebben, maar hierop ziet de sluitingsbevoegdheid niet. Het recht tot
vereniging kan hier niet geschonden zijn, zou er al sprake zijn van een
vereniging, aangezien het slechts gaat om het treffen van een enkele plaats
voor daadwerkelijke samenkomsten.

De weigering door de staatssecretaris van WVC om de Nederlandse
Vereniging voor Thoraxchirurgie aan te wijzen als representatieve organisa-
tie van een orgaan van gezondheidszorg (in casu de thorax-chirurgen) leidt
tot de uitspraak van de VzArRvS van 4 juli 1991 (ABkort 1991, 1120,
thoraxchirurgen). De beroepsvereniging ziet zich hierdoor namelijk
uitgesloten van het overleg over de tarieven van de thorax-chirurgen, en
beroept zich op art. 22 IVBP en art. II EVRM, waar het de vakverenigings-
vrijheid betreft. De verzoekster verwijst daarbij naar een arrest van het
EHRM van 27 oktober 1975 (NJ 1977, 1), waarin het Hof overweegt dat
art. 11 een vakvereniging de vrijheid geeft belangen te behartigen door
collectieve actie. Hieronder begrijpt de verzoekster een recht gehoord te
worden. Ook overweegt het Hof dat de vrijheid van vakvereniging op zich
niet wordt aangetast door een beleid dat er op is gericht het aantal te
raadplegen organisaties te beperken. De Vz baseert zich voor zijn afwijzing
van het beroep op art. II EVRM geheel op deze uitspraak. Art. 3 Wet
tarieven gezondheidszorg noch art. I Besluit representatieve 'organisaties
Wet tarieven gezondheidszorg 1984 betekenen volgens de Vz derhalve een

a.w., p. 201-202.
42 Schilder 1989, p. 24-35.
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belemmering voor de wijze van organisatie zoals deze groep chirurgen heeft
gekozen. De verenigingsvrijheid moet kennelijk niet zo geinterpreteerd
worden dat er in het algemeen een hoorplicht is ten gunste van elke
vakvereniging die voor een bepaalde beroepsgroep in het Ieven is geroepen.
Hiermee wordt op zich geen atbreuk gedaan aan het recht de beroepsbelan-
gen van de leden te behartigen. Er bIijven andere mogelijkheden over.

5.4.3 Toetsing

5.4.3.1 Toetsing aan beginselen van behoorlijk bestuur

Met de voormeide overweging begint de Afdeling in de Helmondse zaak
(AB 1988, 417) de motivering van de toetsing, waarna de meeste aandacht
uitgaat naar de hantering van de discretionaire sluitingsbevoegdheid in
concreto. De conclusie is dat het bestreden besluit strijdt met het beginseJ
dat een beschikking op zorgvuldige wijze dient te worden voorbereid en
genomen, en met het beginsel van de draagkrachtige motivering.

6 Mdeling geschillen van bestuur Raad van State

De onderzochte jurisprudentie levert een geval op, waarin het recht tot
vergadering wordt ingeroepen tegen een geweigerde Hinderwetvergunning.

6.1 Hinderwet

6.1. I Regelgeving

De Hinderwet heeft tot doel het voork6men van gevaar, schade of hinder
buiten de inrichting zelf door technische voorzieningen in die inrichtingen.
Het doel wordt primair gediend door het steUen van een verbod om gevaar,
schade of hinder te veroorzaken (art. 2). Wat onder inrichtingen moet
worden verstaan wordt bij a.m.v.b. bepaald (Hinderbesluit). De wet kent
een vergunningstelsel, en daarnaast de mogelijkheid van bij a.m.v.b.
geschapen algemene uitzonderingen. Volgens art. 13 Hinderwet kan een
vergunning slechts in het belang van het voorkomen of beperken van gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting worden geweigerd, en worden op
grond van art. 17, eerste lid, aanhef, Hinderwet aan de vergunning de
voorschriften verbonden die nodig zijn voor het bereiken van het genoemde
belang.
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6.1.2 Interpretatie

Op summiere wijze verwerpt de Afdeling (AgbRvS 24 april 1991, ABkort
1991, 570) een beroep op het in de Grondwet opgenomen recht op vrijheid
van vergadering. De Afdeling overweegt dat 'de bestreden beschikking
niet het recht op vrijheid van vergadering, doch slechts het gebruik van
ruimte voor het houden van vergaderingen beperkt'. De overweging lijkt
in te houden dat de weigering van een Hinderwetvergunning voor het houden
van vergaderingen in een zaal op de bovenverdieping van 'een bruin cafe'
te Angeren wegens te verwachten geluidhinder (onvoldoende isolatie) geen
inbreuk op het grondrecht betekent. Kennelijk valt het stellen van eisen
aan vergaderruimtes uit het oogpunt van de Hinderwet buiten de reikwijdte
van het vergaderrecht.

De restrictieve uitleg van het vergaderrecht kan in verband worden
gebracht met het vraagstuk van de geoorloofdheid van a1gemene beperkin-
gen. A1s namelijk zou worden aangenomen dat het in dit geval om een
grondrechtsbeperking gaat dan is het een a1gemene beperking. Zij heeft
niet tot doel het houden van vergaderingen te beperken, maar ziet op de
ruimte waar vergaderingen gehouden kunnen worden. Het gaat niet om
het grondrecht zelf, maar om iets wat voor de grondrechtsuitoefening
benodigd is, te weten het gebruik van een ruimte. Overigens kunnen de
vergaderingen waarschijnlijk ook elders worden gehouden, en kan daarom,
a1s er aI sprake is van een beperking, niet van een noemenswaardige
aantasting van de vergadervrijheid worden gesproken. Waarschijnlijker
is echter dat het hier gaat om een voorbeeld van 'redelijke uitleg' van een
grondrecht.? Toetsing aan de grondwettelijke vergadervrijheid zou tot
het onredelijke resultaat leiden dat de weigeringsbeschikking moet worden
vernietigd wegens strijd met de beperkingsclausule in het tweede lid. De
Hinderwet is namelijk niet een wet in de zin van dit lid. Overigens is het
belang van de hindervoorkoming niet expliciet genoemd a1s beperkings-
grond, maar zou kunnen vallen onder de weI genoemde bescherming van
de gezondheid, voor zover de hinder schadelijk is voor de lichamelijke of
geestelijke gezondheid.

43 Kamerstukken n 1975-1976, 13 872, Dr. 3, p. 21-22 (Nng, la, Eerste lezing, p. 21-22).
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7 Conclusies

Uitdrukkelijke aandacht voor de verenigingsvrijheid komt van het CBb en
de ArRvS. Inzake het recht van vergadering zijn dat de ArRvS en de
AgbRvS. Het betogingsrecht levert de meeste jurisprudentie op, en is in
dit opzicht het 'domein' van de VzArRvS, met daarnaast een bekende
uitspraak van de ambtenarenrechter. Impliciet zijn voor het grondrecht op
verenigingsvrijheid het subsidierecht en het kiesrecht van belang.

Interpretatie
Het recht tot vereniging komt niet vaak aan de orde bij de administratieve
rechters; hierdoor is het niet goed mogelijk op grond van de jurisprudentie
uitspraken over de reikwijdte van dit grondrecht te doen. Het grondrecht
roept vragen op met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
in de jurisprudentie van het CBb (SEW 1984, p. 550-553; AB 1985, 380).
De organisatiedwang met betrekking tot een publiekrechtelijk lichaam raakt-
deze benadering is conform die van de ECRM en het EHRM - op zich niet
aan de verenigingsvrijheid, noch is dit het geval bij de ongelijke behandeling
betreffende de heffingen voor schildersbedrijven. Het grondrecht wordt
ook, zonder gevolg, ingeroepen bij de Arob-rechter inzake het genoemde
bordeelverbod (AB 1988, 417). De vraag of de vakverenigingsvrijheid in
art. 11 EVRM een hoorplicht impliceert komt aan de orde bij de VzArRvS
(ABkort 1991, 1120). Het stellen van subsidievoorwaarden heeft raakvlakken
met dit grondrecht; denkbaar is dat deze overheidshandelingen een inbreuk
zouden kunnen betekenen. Maar klaarblijkelijk wordt het grondrecht door
de ArRvS niet zo ruim opgevat dat een eventuele schending onderzocht
moet worden. Een, merendeels impliciete, restrictieve uitleg van het recht
tot vereniging zou samen kunnen hangen met de beperkingsclausule in art.
8 Gw: alleen beperkingen door de formele wetgever zijn mogelijk. Concrete
besluiten waartegen bij een administratieve rechter kan worden opgekomen
zouden daarom niet, tenzij ze strikt gebonden zijn, een georloofde beperking
van de grondwettelijke verenigingsvrijheid kunnen vormen. De regeling
en beperking van dit grondrecht ligt voornamelijk op het terrein van het
rechtspersonenrecht (de verboden rechtspersoon; boek 2 BW).

Het recht tot vergadering vervult maar een zeer kleine rol in de
onderzochte jurisprudentie. En dan gaat het nog om de vraag naar de
reikwijdte, die ten aanzien van de gevallen waar de vraag op ziet, om
verschillende redenen negatiefuitvalt CAB1988,417; ABkort 1991, 570).
Het betreft de sluiting van een bordeel op grond van de APV in verband
met de openbare zedelijkheid, respectievelijk een niet verleende Hinder-
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wetvergunning voor een ruimte die voor vergaderingen bedoeld is. In het
eerste geval kan het soort activiteiten niet als een vergadering worden
gezien, en in het tweede geval is er via de restrictieve reikwijdte wellicht
sprake van een algemene beperking via de Hinderwet. Zou het in het eerste
geval anders zijn, dan staat de grondwettelijke beperkingsc1ausule in de
weg aan de toelaatbaarheid van de beperking.

Het recht tot betoging is aan de orde geweest in de jurisprudentie van
de CRvB als ambtenarenrechter, en van de (Vz)ArRvS. Hierbij yond
'anticiperende' interpretatie van het betogingsrecht in art. 9 Gw plaats (Gst.
6731, 7; AB 1984, 85). Het grondrecht in art. 9 heeft op zich geen
betekenis meer als toetsingsgrond sinds de totstandkoming van de Wet
openbare manifestaties en art. 125a Ambtenarenwet, aan de hand waarvan
nu geschillen over betogingen dienen te worden beoordeeld. Overigens is
interpretatie van de omvang van de beperkingsgronden in de Worn tevens
interpretatie van de gronden in het tweede lid van art. 9, aangezien deze
identiek zijn. Toepassing van art. 10 of 11 EVRM door de rechter is echter
niet uitgesloten, als deze bepalingen ten aanzien van betogingen meer
bescherming zouden kunnen bieden.

In het al dan niet zoeken van grondrechtelijk houvast was de VzArRvS
v66r de inwerkingtreding van art. 9 weinig consequent. In sommige zaken
met een demonstratiefkarakter is het grondrecht als toetsingsgrond afwezig
(tB/S VII, 177; tB/S VII, 239; AB 1988,249); in andere wordt als gezegd
art. 9 Gw 1983 alvast toegepast. Ook werd een enkele maal gerept van
de 'vrijheid van meningsuiting' (AB 1986, 153). Het begrip 'betoging' wordt
aan de ene kant ruim opgevat: het ziet mede op een tentenkamp (Gst. 6731,
7), en op het plaatsen van een vredesmonument met daarbij het houden
van een straattheater (AB 1984, 85). Aan de andere kant vall het gebruik
van geluidversterkende apparatuur bij een manifestatie niet onder de werking
van de Worn (Gst. 6913, 3). Voor de reikwijdte van het betogingsrecht
is cruciaal het vraagstuk van het 'vijandig publiek' . De beperkingsmogelijk-
heid gaat niet zover dat vanwege de inhoud mag worden beperkt, of
vanwege het enkele feit dat derden een betoging dreigen te verstoren. Het
'vijandige publiek' mag alleen tot beperking leiden als er een ernstige vrees
voor wanordelijkheden bestaat, die niet met een in concreto redelijkerwijs
te verwachten politiebescherming bestreden kan worden (bv. AB 1989,
498 en 499). Van belang is dat het recht tot betoging op deze wijze een
sociale component kent. Actief overheidsoptreden is geboden ter bescher-
ming van het grondrecht. Deze benadering is conform die van het EHRM
inzake art. 11 EVRM (A. 139).
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Toetsing
De toetsing van de verenigingsdwang in de grafische industrie aan de
vrijheid van vakvereniging in art. 11 EVRM door de RvB kan als een
incident worden beschouwd (NJCM-Bulletin 1985, p. 227 e.v.). Zij werd
door de CRvB in hoger beroep niet gevolgd (NJB 1987, p. 605-607), en
staat ook op gespannen voet met de jurisprudentie van het EHRM CA.44).

Het recht van betoging is het enige van de drie grondrechten dat in meer
gevallen als toetsingskader heeft gefungeerd. De doorgaans aanwezige
spoedeisendheid bij geschillen over betogingen maakt dat de VzArRvS op
dit punt meer jurisprudentie heeft opgeleverd dan de ArRvS; grondrechtelij-
ke vragen rond de betoging speelden juist in de kort-gedingfase. Toetsing
van overheidshandelingen ten aanzien van manifestaties (betogingen en
vergaderingen) in de zin van art. 9 vindt nu plaats aan de Wet openbare
manifestaties, als uitwerking van de beperkingsclausu!e van art. 9, tweede
lid.

De wijze van toetsing aan het betogingsrecht door de ambtenarenrechter
en de Arob-rechter verschilt onderling, voor zover het mogelijk is de ene
uitspraak van de CRvB te generaliseren. De ambtenarenrechter is veel
indringender in zijn toetsing (AB 1980, 90), terwijl de VzArRvS in vele
zaken het betogingsverbod in stand houdt met een terughoudende toetsing,
waarbij het gaat om de vraag of het besluit redelijkerwijs had kunnen
worden genomen (bv. AB 1989, 498 en 499). Hierbij wordt de burgemeester
een vrij grote beoordelingsvrijheid gelaten. Enigszins apart staat een
expliciete belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting (ten
aanzien van een manifestatie v66r 1988) en de belangen van de ornwonen-
den, in het kader van een redelijkheidstoetsing (AB 1986, 153). In een enkel
geval werd - in abstracto - het vergunningstelsel in de APV in overeenstem-
ming geacht met art. lO EVRM en art. 19 IVBP (tB/S ill, 151). Er is vee!
te doen geweest over het feit dat de Vz in een aantal zaken uitgaat van de
noodbevoegdheid in art. 219 gem.w. (tB/S VII, 239; AB 1989,499), maar
de terughoudendheid in de wijze van toetsing verschilt daarbij niet noemens-
waard van die aan de bepalingen van de Worn. De bescherming van het
betogingsrecht is typisch iets dat in een kort geding gestalte moet krijgen;
derhalve volstaat een te afstandelijke benadering in een dergelijke procedure
niet, zeker niet op het punt van de essentiele vraag of er voldoende
politiebescherming mogelijk is.
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Vergelijking en conclusies

1 Inleiding

Het onderzoek voor dit proefschrift is verricht aan de hand van de vraag
welke bijdrage de Nederlandse administratieve rechters hebben geleverd
aan de ontwikkeling van de betekenis van bepaalde grondrechten, te weten
de uitingsrechten. Hiertoe werd onderzocht in welke door administratieve
rechters beslechte bestuursrechtelijke geschillen uitingsrechten aan de orde
komen, en op welke wijze - meer of minder terughoudend - deze rechters
overheidshandelingen, mede gelet op de beoordelingsvrijheid van de
overheid, toetsen aan de uitingsrechten. Deze toetsing (in ruime zin) ziet
enerzijds op de extensieve of restrictieve interpretatie van grondrechten,
en anderzijds op de meer of minder terughoudende wijze van toetsing.
Bijzondere aandacht ging uit naar de houding van de rechter in admini-
stratiefrechtelijk 'kort geding', gezien de specifieke functie van spoedpro-
cedures. Waar nodig werd een vergelijking gemaakt met de uitingsrechtenbe-
scherming door de gewone rechter, met name de Hoge Raad in burgerlijke
en strafzaken. Tevens werd de opstelling van de Europese Commissie voor
de rechten van de mens en het Europese Hof voor de rechten van de mens
in de beschouwing betrokken.

De voorgaande hoofdstukken, die de analyse vanjurisprudentie bevatten,
zijn elk van conclusies voorzien, behalve het hoofdstuk over de vrijheid
van meningsuiting, waar dat per subparagraaf het geval is. Voor nadere
detaillering van de beknopt gehouden beschouwingen in dit hoofdstuk zij
hiernaar verwezen. In dit hoofdstuk wordt op twee wijzen een vergelijking
gemaakt op grond van de in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde
gegevens.' Eerst wordt per administratieve rechter aangegeven welke
uitingsrechten op welk gebied van het bestuursrecht worden gehanteerd,
met afsluitend een vergelijking van de wijze waarop de uitingsrechten in
de geschillenbeslechting door administratieve rechters aan de orde komen
(§ 2). Vervolgens wordt de bescherming van de uitingsrechten door
administratieve rechters onderling vergeleken aan de hand van de onder-

In dit hoofdstuk wordt wat de jurisprudentie betreft in beginsel niet naar individuele uitspraken
verwezen, maar naar de vindplaats in de voorgaande hoofdstukken.
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zoeksvragen (met betrekking tot de interpretatie en de toetsing), waarbij
de vraag aan de orde komt of er wezenlijke verschillen zijn tussen de diverse
rechters, en of er sprake is van een 'eigen benadering' in vergelijking met
de gewone rechter en het EHRM (§ 3). In de slotbeschouwing worden enige
aanbevelingen gedaan voor de bescherming van uitingsrechten door 'de
administratieve rechter', in het licht van de resultaten van het onderzoek
(§ 4).

2 Administratieve rechters en de uitingsrechten

In deze paragraaf volgen eerst sarnenvattende conclusies per administratieve
rechter met betrekking tot de uit de jurisprudentie blijkende raakvlakken
tussen uitingsrechten en bestuursrechtelijke regelingen (§ 2.1-6). Op grond
daarvan wordt een vergelijking gemaakt betreffende de wijze waarop de
uitingsrechten aan de orde komen binnen de competentiesfeer van de diverse
administratieve rechters (§ 2.7).

2.1 Belastingrechter

De betekenis van de grondrechten voor het belastingrecht kwam in de
literatuur aan de orde in een discussie die werd gevoerd over de vraag of
en zo ja welke beginselen aan het belastingrecht ten grondslag liggen, dan
wel behoren te liggen gelet op de verschuiving in de overheidstaak in de
sociale rechtsstaat. 2 De verschillen tussen het belastingrecht en andere delen
van het recht moeten echter niet te zwaar worden aangezet. Met inachtne-
ming van specifieke kenmerken, net als die voor andere gebieden van het
bestuursrecht zijn aan te wijzen, maakt het belastingrecht deel uit van de
rechtsorde, wat inhoudt dat grondrechten ook hier op dezelfde voet
waarborgen bieden.

Aangezien belastingheffing een ingrijpende bevoegdheid van de overheid
is, waarmee de mogelijkheden van burgers om met hun inkomen eigen
doelen na te streven aan banden worden gelegd, kan het heffen van
belastingen als gevolg hebben dat - afgezien van de vraag naar de
grondwettigheid - het voor burgers onmogelijk wordt om, bij het ontbreken
van een voldoende financiele basis, vrijheidsrechten op een bepaalde wijze

2 A.I. van den Tempel. Het einde van de belastingbeginselen, WFR 197915411; D. Briill,
Grondwet, grondrechten en grondbeginselen, WFR 1981/5517, p. 1157-1171 met naschrift
Van den Tempel.
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uit te oefenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een belasting op het houden
van vergaderingen of een belasting op het emigreren." Ook kan worden
gedacht aan het 'dagbladzegel', een belasting op kranten die in Nederland
in de negentiende eeuw bestond. 4 Hiermee is aangegeven dat uitingsrechten
ook voor het belastingrecht een begrenzing betekenen.

Als toetsingskader blijken uitingsrechten in de geschillenbeslechting door
de belastingrechter slechts betekenis te hebben als, al dan niet in het kader
van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, een beroep op
gewetensbezwaren wordt gedaan om niet te hoeven voldoen aan een
wettelijke verplichting (7.2). De gewetensvrijheid is alleen in zoverre een
uitingsrecht als de vrijheid mede het recht omvat zich in het algemeen of
in bepaalde gevallen aan een wettelijke verplichting te onttrekken. De
gevallen waarin gewetensbezwaren een rol spelen zijn niet uitputtend
geinventariseerd.

De belastingplicht leidde ertoe dat het 'geweten' in het gedrang kwam
door het moeten betalen van loon- en inkomstenbelasting, met de opbrengst
waarvan mede de militaire defensie in stand wordt gehouden ('defensiebelas-
ting'). Tevens gaf de premieheffing AOW aanleiding tot enige arresten van
de Hoge Raad die op dit gebied de 'standaard' zijn, en die betrekking
hebben op religieus geinspireerde weigeringen om premie op te brengen.
Dat godsdienst of levensovertuiging ook en in belangrijke mate in
gemeenschap beleden wordt geeft raakvlakken met het belastingrecht als
het gaat om heffingen ingevolge de Wet op de omzetbelasting. Hierbij is
niet elk beroep op de godsdienstvrijheid serieus te nemen, gelet op de zaak
van de Satanskerk. Meer twijfels bestaan in het geval van de ondernemende
filosofen. Het gaat in al deze zaken steeds om de interpretatie van het
belastingrechtelijk kader met het oog op ondermeer de gevolgen die de
gewetens- of belijdenisvrijheid hiervoor in concreto heeft.

2.2 Sociale-verzekeringsrechter

Het is voorstelbaar dat de uitingsrechten beperkt worden door het
overheidsoptreden op het gebied van de sociale zekerheid. Wat dit
rechtsgebied betreft staat het onder andere in art. 1 Gwen art. 26 IVBP
neergelegde grondrecht op gelijke behandeling en non-discriminatie in de
jurisprudentie voorop. Daarnaast kunnen diverse uitingsrechten die in het

3 D. Briill, Grondwet, grondrechten en grondbeginselen, WFR 198115517, p. 1165.
4 1.M. de Meij, Overheid en uitingsvrijheid, 's-Gravenhage 1982, p. 13 en noot 25.
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EVRM en het IVBP zijn gepositiveerd een rol spelen in het sociaal recht
in brede zin, te weten de vrijheid van vakvereniging, de godsdienstvrijheid
en de vrijheid van meningsuiting."

De jurisprudentie geeft hier maar gedeeltelijk blijk van. Net als bij de
belastingrechter speelt de aan de godsdienstvrijheid gerelateerde problema-
tiek van de gewetensbezwaren de hoofdrol. De overige uitingsrechten zijn
niet of nauwelijks relevant. Gewetensbezwaren kwamen op bij de toepassing
van de Algemene Kinderbijslagwet, de Werkloosheidswet, de Wet Werkloos-
heidsvoorziening en de Ziektewet. In een geval betreffende de Werkloos-
heidswet speelde expliciet de godsdienstvrijheid in de zin van art. 6 Gw
een rol (7.3). De uitvoering van laatstgenoemde wet gaf ook een raakvlak
met de vrijheid van vereniging (9.2) in verband met de vraag of de
werkloosheid verwijtbaar was aan een werknemer in een grafisch bedrijf
die weigerde lid te worden van een vakbond, terwijl er in deze bedrijfstak
organisatiedwang gold.

Bij de sociale-verzekeringsrechter spelen grondrechtelijke aspecten een
rol in het kader van de interpretatie en toepassing van bepalingen uit sociale-
verzekeringswetten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of er sprake
is van niet-onvrijwillige werkloosheid, waarbij kenmerkend is dat de
eigeolijke beweerde grondrechtsschending plaatsvindt in particuliere
verhoudingen, namelijk in het ene expliciete geval van de godsdienstvrijheid
via het ontslag van een werknemer die in de ogen van zijn werkgever geen
passende kleding droeg, en in het geval van de vrijheid van vereniging via
het ontslag van een werknemer die zich niet aan de organisatiedwang houdt.
Hetzelfde gaat op voor het ontstaan van de gewetensbezwaren.

2.3 Ambtenarenrechter

Vele grondrechten worden relevant geacht voor het ambtenarenrecht. Olde
Kalter onderscheidt vier groepen: het gelijkheidsbeginsel en het verbod
van discriminatie, de politieke en geestelijke vrijheid (kiesrecht, petitierecht,
vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en geweten, vrijheid van rnenings-
uiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering en betoging), de
persoonlijke levenssfeer en persoonlijke vrijheid (eerbiediging van privacy,
lichamelijke integriteit, huisrecht, brief-, telegraaf - en telefoongeheim,
bewegingsvrijheid, garanties tegen fysieke vrijheidsontneming) en direct
aan de arbeid gerelateerde grondrechten (met betrekking tot arbeidsvoor-

5 A.T.J.M. Jacobs, De rechtstreekse werking van intemationale normen in het sociaal recht,
preadvies Vereniging voor Arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn 1985, p. 26-28.
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waarden en arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, vakverenigingsvrij-
heid).? In de tweede groep zijn de grondrechten te herkennen die als
'uitingsrechten' het onderwerp van deze studie uitmaken, en ook de kern
vormen van het vraagstuk van de grondrechten in de ambtenarenrechtspraak.

De diverse besluiten en andere handelingen op grond van ambtelijke
rechtspositieregelingen kunnen de mede door uitingsrechten beschermde
rechtspositie van (gewezen) ambtenaren zodanig raken, dat deze grondrech-
ten in het gedrang komen. De jurisprudentie geeft hiervan op velerlei wijze
blijk. De categorie van de feitelijke handelingen, die wel aangevochten
kunnen worden bij de ambtenarenrechter, is op zich niet van belang
gebleken maar alleen in samenhang met rechtshandelingen (zie de casus
van het plakverbod, 6.2.3).

De vrijheid van meningsuiting was aan de orde inzake disciplinaire
bestraffing, ongeschiktheidsontslag, de beoordeling van het functioneren
van een luchtmachtofficier, een 'plakverbod' in een gerechtsgebouw, een
spreekverbod ten aanzien van een personeelskwestie, en het verbod op
nevenbetrekkingen voor politieambtenaren (6.2). Het recht tot betoging
komt voor met betrekking tot de disciplinaire berisping van een politieoffi-
cier (9.3). Het recht van petitie is te onderkennen in bijvoorbeeld een zaak
waarin een verzoek om een taakonderzoek te laten verrichten wordt
afgewezen (8).

De gewetensvrijheid, zonder dat daarbij Grondwet of verdrag wordt
aangehaald, is ingeroepen ter zake van disciplinair ontslag, ongeschiktheids-
ontslag, een weigeren van ambtelijke uitkering, de plicht dienstkleding te
dragen, het weigeren van buitengewoon verlof en de vaccinatieplicht voor
militairen (7.4).

2.4 College van beroep voor het bedrijJsleven

Ook in het economisch bestuursrecht kunnen uitingsrechten in de knel
komen. Immers aan de uitoefening van de diverse uitingsrechten zijn
economische facetten verbonden.? De uitoefening van grondrechten in het
algemeen raakt het vraagstuk van de schaarste. Er zijn economisch

6 C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, actuele vraagstukken, TAR 1986,
p.264-265.

7 vgl. reeds J. Valkhoff, Inleiding tot het sociaal-economisch recht in Nederland, Groningen-
Leiden 1964; de problematiek wordt aangegeven in de behandeling van de Grondwet en
diverse verdragen als bronnen van het sociaal-economisch recht, zie p. 37-39 en 40.
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waardeerbare belangen mee gemoeid. Het drukken van boeken legt
bijvoorbeeld beslag op produktiecapaciteit. Ben overwegende machtspositie
op de markt voor een of meer uitgevers heeft zijn weerslag op het
functioneren van de vrijheid van meningsuiting, evenals het al of niet
gebonden zijn van de prijs van boeken. In zijn algemeenheid kan dus worden
gezegd dat uitingsrechten van betekenis kunnen zijn voor de mate waarin
de overheid met het oog op economische aspecten van het algemeen belang
economische activiteiten mag reguleren, omdat deze regulering een inbreuk
kan betekenen op uitingsrechten.

Slechts sporadisch zijn er uitspraken aangetroffen die van betekenis
zijn voor de bescherming van uitingsrechten. Deze betreffen enerzijds de
gewetensvrijheid. Het gaat daarbij om heffingen van het Landbouwschap
(een openbaar lichaam in de zin van de Wet op de Bedrijfsorganisatie),
de vraag of een vestigingsvergunning voor een islamitisch slagersbedrijf
moet worden afgegeven 01estigingswet bedrijven 1954) en de regeling van
de winkeltijden in de Winkelsluitingswet.

Anderzijds is het recht tot vereniging relevant gebleken. Dit wordt
veroorzaakt door de organisatiedwang met betrekking tot de op de Wet
op de Bedrijfsorganisatie berustende bedrijfschappen en produktschappen.
De vrijheid zich al dan niet te verenigen werd ingeroepen naar aanleiding
van bloembollenheffingen van het Produktschap voor Siergewassen en de
geoorloofdheid van de contributie-aftrekregeling in art. 126 Wet op de
Bedrijfsorganisatie (in verband met het Bedrijfschap voor het Schildersbe-
drijt).

2.5 Afdeling rechtspraak Raad van State

Qua verscheidenheid aan raakvlakken tussen uitingsrechten en bestuursrecht
is de ArRvS de onbetwiste kampioen onder de administratieve rechters.
Uiteraard wordt dit in de hand gewerkt door de heterogene competentiesfeer
van deze rechter (zie hoofdstuk 4). Alle in het onderzoek betrokken
uitingsrechten komen aan de orde. Hieronder worden de betrokken
'raakvlakken' weergegeven, zoals deze in dit onderzoek zijn onderscheiden.
Hierbij wordt onderscheiden naar de herkomst van de wetgeving die aan
de bestreden besluiten ten grondslag ligt.

Vrijheid van meningsuiting
Plakverbod: verzamelterm voor verbodsbepalingen die zien op uitingen
via affiches, zuilen, borden of spandoeken. Het gaat in de meeste
gevallen om autonome verordeningen op gemeentelijk of provinciaal
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niveau, in het belang van onder meer de openbare orde en de verkeers-
veiligheid (6.3.1).
Antenneverbod: bepalingen in de bouwverordening op grond van de
Woningwet en in bestemmingsplannen op grond van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening die expliciet of impliciet een verbod inhouden
voor (schotel)antennes. In de bouwverordening gaat het mede om de
eis dat bouwwerken aan 'redelijke eisen van welstand' voldoen (6.3.2).
Omroepwetgeving: op uiteenlopende wijze zijn omroeprechtelijke
geschillen aan de orde geweest. Zij betroffen de toegang van program-
ma's tot de kabel, de toedeling en intrekking van zendtijd, de handha-
ving van het reclameverbod. Ook moet in dit kader in verband met de
ontvangst van programma's naar het antenneverbod worden verwezen.
De uitgangspunten van het Nederlandse omroepbestel, heden ten dage
uitgewerkt in de Mediawet, zijn nog steeds het waarborgen van
'openheid', pluriformiteit en non-commercialiteit (6.3.3).
Geluidhinderverbod: de uitspraken betreffen autonome regels in de APV
of in een aparte verordening, gericht tegen bepaalde vormen van
geluidhinder (6.3.4).
Collecteverbod: bepalingen in de APV die het collecteren, ook als dat
vergezeld gaat van het aanbieden van bijvoorbeeld pamfletten, aan een
vergunningstelsel onderwerpen (6.3.5).
Openbare zedelijkheid: gemeentelijke regels die betrekking hebben op
zaken als sekswinkels ofvertoningen die de zedelijkheid kunnen raken.
Naast de 'goede zeden' wordt hier ook de openbare orde als algemeen
belang opgevoerd (6.3.6).
Standplaatsverbod: het innemen van een standplaats op onder meer een
markt is doorgaans door het gemeentebestuur in het kader van de
autonome bevoegdheid verboden behoudens de mogelijkheid van
ontheffing (6.3.7).
Diversen: onder dit hoofd komen een gemeentelijke verordening op
het begraven, alsmede geschillen op grond van de Vreemdelingenwet
en de Kieswet voor (6.3.8).

Yrijheid van godsdienst of levensovertuiging
De gewetensvrijheid in de zin van de vrijheid zich te onttrekken aan
wettelijke verplichtingen omwille van wat het geweten ingeeft, komt aan
de orde ten aanzien van de militaire en vervangende dienstplicht op grond
van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (7.6.4) en een verzeke-
ringsplicht krachtens gemeentelijke autonome verordeningen (7.6.5).

505



Hoofdstuk 10

De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging in strikte zin speelt een
rol op uiteenlopende terreinen.

Subsidierecht: de geschillen betreffen de subsidiering van godsdienstig
of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of van welzijnswerk door
gemeentebesturen, al dan niet op grond van een gemeentelijke
subsidieverordening (7.6.1).
Vreemdelingenrecht: de Arob-uitspraken betreffen twee groepen
geschillen, te weten de toelating van islamitische godsdienstleraren en
gebedsvoorgangers en het opnemen van buitenlandse pleegkinderen,
beide in het kader van de Vreemdelingenwet (7.6.2).
Ruimtelijke ordening, bouwen en geluidhinder: de meeste hieronder
gerubriceerde geschillen betreffen (geluid)overlast door het belijden
van een godsdienst. Het gaat om de handhaving van bestemmingsplan-
voorschriften en in het kader van de Woningwet het vereiste van een
bouwvergunning en een verbod tot woningonttrekking. Tevens spelen
gemeentelijke autonome geluidhinderbepalingen een rol (7.6.3).
Op de beroepsgroep huisartsen hebben enige uitspraken betrekking die
gaan over de vestiging en de pensioenregeling van huisartsen (7.6.6).
Tevens werd dit grondrecht in verband gebracht met de Kieswet, de
huwelijkswetgeving ingevolge het BW, de Wet op de bejaardenoorden
betreffende het huisreglement van een bejaardenoord, de omroepwetge-
ving, gemeentelijke grafsteenregels en de Wet op de ondememingsraden
(7.6.7).

Recht van petitie
Bij het recht van petitie werden enige voorbeelden gegeven van verzoeken
aan een gemeenteraad die als een petitie kunnen worden opgevat (8.3.2).
Overigens zijn geen gevallen in de jurisprudentie aangetroffen waarin een
regel als een inbreuk op het petitierecht werd opgevoerd.

Recht tot vereniging
Het recht tot vereniging kan in verband worden gebracht met geschillen
over de subsidiering van instellingen (9.5.2), de Kieswet wat de registratie
van politieke groeperingen betreft (9.5.3), de deelname van vakverenigingen
aan tarievenoverleg in de gezondheidszorg (Wet tarieven gezondheidszorg)
en een gemeentelijk 'bordeelverbod' in een APV (9.5.4).

Recht tot vergadering
Ten aanzien van het genoemde bordeelverbod werd ook het recht tot
vergadering in stelling gebracht (9.5.4).
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Recht tot betoging
Geschillen betreffende het recht tot betoging worden sinds 1988 afgedaan
in termen van de Wet openbare manifestaties. Voorheen kwam het
grondrecht aan de orde bij gemeentelijke regels over betogingen in de APV
(9.5.1).

In de regels met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het bouwen ligt
een, blijkens de jurisprudentie, belangrijk raakvlak met de vrijheid van
meningsuiting, maar ook met de godsdienstvrijheid. Dit betreft de mogelijke
gevolgen van de regels betreffende het bouwen van antennes voor de door
art. 10 EVRM beschermde vrijheid van ontvangst van inlichtingen of
denkbee1den en het belang van onder meer bestemmingsplanvoorschriften
voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging. Normen op dit gebied
zullen de door een uitingsrecht gegarandeerde vrijheid kunnen raken, zodra
voor de uitoefening van een uitingsrecht gebruik wordt gemaakt van objecten
die voor het bouwen en instandhouden aan regulering zijn onderworpen
ingevolge de Woningwet, en ruimtes die voor de geoorloofde bestemrning
moeten voldoen aan de eisen ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Relatief gezien zijn het plakverbod, het antenneverbod en de omroepwet-
geving het belangrijkst gebleken voor de betekenis van de uitingsvrijheid
in de Arob-jurisprudentie. Voor het overige valt de betekenis van het
subsidierecht voor met name de godsdienstvrijheid op en valt op dat het
aspect van geluidhinder, veroorzaakt door zowel het uiten van gedachten
en gevoelens als van godsdienst of levensovertuiging, tot geschillen kan
leiden. Het vreemdelingenrecht blijkt meer vragen aangaande de belijdenis-
vrijheid dan de uitingsvrijheid op te roepen.

Het merendeel van de zaken over de uitingsvrijheid heeft betrekking
op de autonome regelgevende bevoegdheid van gemeenten: plakverbod,
geluidhinderverbod, collecteverbod, verbodsbepalingen betreffende de
openbare zedelijkheid, standplaatsverbod en grafsteenregels. Het blijkt dus
dat de door gemeenten op grond van de eigen huishouding te behartigen
openbare belangen in de Arob-jurisprudentie de meeste raakvlakken met
de uitingsvrijheid opleveren. Het grondrechtelijk gehalte van formele wetten
speelt vooral een rol in het omroeprecht (Mediawet, voorheen Omroepwet).
In een incidenteel gevaI zijn in een geschil de Vreemdelingenwet en de
Kieswet betrokken (6.3.8).

Bij de godsdienstvrijheid zijn regels in het kader van de gemeentelijke
autonomie aan de orde waar het de subsidiering van godsdienstig of
levensbeschouwelijk onderwijs of welzijnswerk betreft, en betreffende de
geluidhinder. Dit is dus in rnindere mate het gevaI dan bij de uitingsvrijheid.
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Behalve de bovengenoemde zijn vooral de volgende forme le wetten in
geding: de Vreemdelingenwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, en de
Woningwet.

Het betogingsrecht is nu een aangelegenheid van een formele wet, de
Wom. V oorheen behoorde regelgeving ter zake tot de gemeentelijke
autonomie. Voor de overige uitingsrechten is gelet op het geringe materiaal
geen duidelijk beeld te schetsen wat de herkomst van de regelgeving betreft.

2.6 Afdeling geschillen van bestuur Raad van State

Deze recente en als tijdelijk bedoelde bron van administratieve rechtspraak
heeft enige raakvlakken met uitingsrechten opgeleverd.

De vrijheid van meningsuiting en het recht tot vergadering kwamen aan
de orde in geschillen betreffende het vereiste van een Hinderwetvergunning
voor een drukkerij en voor een vergaderruimte (6.4.1 en 9.6.1). Het
milieurecht moet worden bezien in het licht van het grondrecht op een
leefbaar milieu, dat is neergelegd in art. 21 Grondwet als een van de sociale
grondrechten. De overheidszorg moet ingevolge dit artikel mede gericht
zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu. De zorg voor een leefbaar milieu is dus een grondrechte-
lijk beschermd algemeen belang. Het milieurecht geeft indirect mogelijkhe-
den voor conflicten met uitingsrechten. Hiervan kan sprake zijn als uit het
oogpunt van bescherming van milieubelangen eisen worden gesteld aan
inrichtingen die een dienende functie hebben ten aanzien van de uitoefening
van een uitingsrecht.

De godsdienstvrijheid heeft een onzekere reikwijdte. De AgbRvS kreeg
er mee te maken in het kader van geschillen betreffende de Algernene
Bijstandswet en de Wet ziekenhuisvoorzieningen (7.7.1).

2.7 Vergelijking

Aan de mogelijkheid van vergelijking tussen de diverse administratieve
rechters wordt afbreuk gedaan door de uiteenlopende betekenis van de
diverse uitingsrechten in de jurisprudentie van deze rechters. Er is sprake
van een wat de uitingsrechten betreft prominente rol van de uitingsvrijheid,
en wat de rechters betreft een overheersende positie van de Afdeling
rechtspraak. Dit is mede te verklaren door te wijzen op het soort regelgeving
dat binnen de competentiesfeer van de de ArRvS valt (zie hoofdstuk 4),
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waarbij de regulering van de activiteiten van burgers en groepen van burgers
in de openbare sfeer een belangrijke plaats inneemt. Het gaat daarbij met
name om autonome gemeentelijke regelgeving, maar ook om besternmings-
plan en bouwverordening. Ook het vreemdelingenrecht is gericht op
handhaving van de openbare orde. Oat de ambtenarenrechter ook betekenis
toekomt inzake de vrijheid van meningsuiting komt wellicht doordat het
hierbij gaat om de 'openbare orde' in de ambtelijke sfeer.

De uitingsrechten bieden met name bescherming aan openbare
gedragingen, bijvoorbeeld activiteiten die zich op of aan de openbare weg
afspelen, die uit hoofde van de gemeentelijke huishouding gereguleerd
kunnen worden. De belijdenisvrijheid heeft via het beroep op gewetensbe-
zwaren veel meer raakvlakken met uiteenlopende tot een verplichting
leidende regelingen dan de uitingsvrijheid. Een gewetensconflict kan zich
daarbij in principe overal voordoen, maar vooral de belastingrechter en
de sociale-verzekeringsrechter hebben ermee te maken in verband met
belasting- en premieheffing, respectievelijk het al dan niet verstrekken van
een uitkering. Daarnaast heeft de ambtenarenrechter op dit gebied een
belangrijke bijdrage geleverd.

In die delen van het bestuursrecht waar het primair om financiele
belangen gaat in samenhang met het nastreven van bestaanszekerheid als
openbaar belang is er sprake van een meer indirecte samenhang met
uitingsrechten, die zelden expliciet uit de jurisprudentie blijkt. De
betreffende overheidshandelingen zijn niet direct gericht op een als uiting
te beschermen gedraging, maar betekenen veel meer een feitelijke beperking
van de mogelijkheden een uitingsrecht uit te oefenen. Het gaat hierbij om
het belastingrecht, het sociale-zekerheidsrecht, het pensioenrecht, het
subsidierecht en gedeeltelijk het ambtenarenrecht. Dit brengt met zich dat
vooral de competentiesferen van de meer specialistische administratieve
rechters hierbij betrokken zijn. Door middel van belastingheffing, het
verstrekken of weigeren van een uitkering of een subsidie wordt de
financiele positie van rechtssubjecten geraakt. Deze financiele positie behoort
tot de materiele voorwaarden waaronder uitingsrechten uitgeoefend kunnen
worden. Een aantasting van deze positie kan daarom een aantasting van
een uitingsrecht meebrengen, bijvoorbeeld als door de hoogte van de
belastingheffing de financiele lasten om een vereniging op te richten te groat
worden. Uit dit voorbeeld blijkt dat de samenhang met een uitingsrecht
ver verwijderd kan zijn.

Op grond van het gevonden materiaal zijn dus vergelijkbaar wat de vrijheid
van meningsuiting betreft, de ArRvS, de AgbRvS (in een incidenteel geval)

509



Hoofdstuk 10

en de ambtenarenrechter. Wat de vrijheid van godsdienst oflevensovertui-
ging betreft komen aile administratieve rechters in het vizier. Ret recht
tot betoging blijkt het terrein van de Arob-rechter en, in een geval, de
ambtenarenrechter te zijn. Ret recht tot vereniging komt aan de orde bij
de sociale-verzekeringsrechter, het Cllb en, impliciet, de ArRvS, terwijl
het recht tot vergadering incidenteel aan de orde is geweest bij beide
rechtsprekende afdelingen van de Raad van State. Ret recht van petitie is
in verb and te brengen met de jurisprudentie van de Arob-rechter en de
ambtenarenrechter.

De wijze waarop uitingsrechten aan de orde kunnen komen in de procedure
voor de rechter verschilt. Hiermee wordt bedoeld de wijze waarop het
geschil tussen een overheidshandeling en een uitingsrecht zich voordoet.
Ret kan hierbij gaan om de fase van de ontvankelijkheidsvragen of de fase
van de behandeling van het beroep ten gronde.

Dat het beroep op een uitingsrecht tot overwegingen in het kader van
de ontvankelijkheid van een zaak aanleiding kan geven blijkt uit enige
voorbeelden over het recht van petitie (8). Dit grondrecht kan tot de voor
dit recht specifieke vraag aanleiding geven of het al dan met reageren door
het overheidsorgaan waaraan een petitie is gericht een in rechte appellabele
overheidshandeling oplevert. Ook moet hier worden genoemd het
uitzonderlijke geval van een door de Arob-rechter geformuleerd 'recht op
informatie' (6.3.8).

De administratieve rechters berechten geschillen over overheidshandelin-
gen en hebben daarom in beginsel niet te maken met de vraag of aan een
grondrecht 'horizontale werking' toekomt. Een uitzondering werd
aangetroffen inde jurisprudentie van de sociale-verzekeringsrechter (9 .2.1)
betreffende de verenigingsdwang in de grafische industrie.

De wijze waarop een administratieve rechter in de fase van de toetsing ten
gronde aan een grondrecht toetst, valt globaal gezien in twee categorieen
uiteen.

Enerzijds komen uitingsrechten aan de orde in het kader van de
toepassing van wettelijke begrippen die bepalend zijn voor de vraag of er
in een concreet geval een belastingplicht is, of dat een aanspraak op een
sociale uitkering geldend kan worden gemaakt (bijvoorbeeld de vraag of
er sprake is van 'verwijtbare werkloosheid'). Met name is dit het geval
bij de gewetensproblematiek en de godsdienstvrijheid (7.2, 7.3). Ook de
ambtenarenrechter toetst op een dergelijke wijze in het kader van de
uitingsvrijheid (bv. of er in casu van 'plichtsverzuim' sprake is in het licht
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van dit grondrecht: 6.2) en betreffende de vraag of gewetensbezwaren
gehonoreerd moeten worden (7.4). Er vindt geen toetsing van de grondrech-
telijke verbindendheid van de regels in abstracto of in concreto plaats.
Hoewel het in de gevallen betreffende belastingen of sociale uitkeringen
am gebonden beschikkingen gaat die uit de wet 'voortvloeien', is het tach
de vraag hoe een norm in een bepaald geval moet worden geinterpreteerd
en toegepast in het licht van bijvoorbeeld de gewetensvrijheid. De algemene
regel zelf heeft een te vaag karakter uit het oogpunt van grondrechtenbe-
scherming.

Anderzijds vormen uitingsrechten een toetsingsgrond in het kader van
de vraag naar de verbindendheid van wettelijke regels en daarop berustende
concrete besluiten. Hierbij vindt interpretatie van wettelijke begrippen plaats
met het oog op de vraag of een bepaling geheel of gedeeltelijk verbindend
is. Uitdrukkelijk wordt de vraag naar de verenigbaarheid aan de orde
gesteld. Het gaat met name om vergunning- of ontheffingsteiseis. Deze
toetsing is kenmerkend voor de jurisprudentie van de ArRvS.

3 Vergelijking van de bescherming van uitingsrechten

Bij de vergeIijking van de wijzen van bescherming van uitingsrechten dient
te worden bedacht dat er globaal gesproken drie groepen uitspraken zijn.
Ten eerste uitspraken waarin de rechter de betekenis van een uitingsrecht
niet in de overwegingen betrekt bij een zaak waaraan wei grondrechtelijke
aspecten kleven. Ten tweede uitspraken waarin de rechter zich in restrictieve
zin over de reikwijdte van een uitingsrecht uitspreekt, waarmee het
grondrechteIijk aspect heeft afgedaan. En ten derde uitspraken waarin de
rechter een uitingsrecht impliciet of expliciet toepasselijk acht, en overgaat
tot toetsing van overheidshandelingen aan het betrokken grondrecht.

3.1 Interpretatie

De vergeIijking aan de hand van de vraag naar de restrictieve of extensieve
uitleg door de diverse rechters van de bepalingen waarin uitingsrechten
zijn neergeIegd (§ 1.5), wordt voorafgegaan door samenvattende conclusies
ten aanzien van het v66rkomen van de diverse grondrechtsbepalingen in
de jurisprudentie van de administratieve rechters via een artikelsgewijs
overzicht (§ 1.1- § 1.4).
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3.1.1 lfitingsvrijheid

De vrijheid van meningsuiting wordt verseheidene malen genoemd zonder
verwijzing naar een grondreehtsbepaling: bij de ambtenarenreehter ten
aanzien van ongesehiktheidsontslag (6.2.1) en een verbod op nevenbetrek-
king (6.2.5), en bij de Arob-reehter ten aanzien van de aetiviteiten van de
Evangeliegemeente 'de Deur' (6.3.4).

In algemene zin wordt aan art. 7 Gw gerefereerd door de Arob-reehter
met betrekking tot het kiesreeht (6.3.8).

In het onderstaande wordt per artikel(lid) een overzieht gegeven van
de uit de jurisprudentie blijkende raakvlakken van de uitingsvrijheid met
onderdelen van het bestuursreeht.

Art. 7, eerste lid, Gw oj art. 7 Gw (oud)
Ambtenarenrechter: disciplinaire straf en ongeschiktheidsontslag (6.2.1), beoordeling
(6.2.2), plakverbod (6.2.3) en spreekverbod (6.2.4); Arob-rechter: plakverbod
(6.3.1), colleeteverbod (6.3.5), ornroepregels (6.3.3), zedelijkheidsregels (6.3.6)
enstandplaatsverbod (6.3 .7), en met betrekkingtothet betogingsreeht(9 .5.1); TwK-
reehter: Hinderwet (6.4.1).

Art. 7, tweede lid, Gw
Arob-reehter: ornroepregels (6.3.3).

Art. 7, derde lid, Gw
Ambtenarenreehter: spreeleverbod (6.2.4); Arob-reehter: plakverbod (6.3.1),
geluidhinderverbod (6.3.4) en standplaatsverbod (6.3.7).

Art. 7, vierde lid, Gw
Arob-reehter: plakverbod (6.3.1).

Art. IOEVRM
Ambtenarenreehter: disciplinaire straf (6.2.1), beoordeling (6.2.2), plakverbod (6.2.3)
en spreekverbod (6.2.4); Arob-reehter: antenneverbod (6.3.2), geluidhinderverbod
(6.3.4), colleeteverbod (6.3.5), omroepregels (6.3.3), zedelijk:heidsnormen (6.3.6),
standplaatsverbod (6.3.7) en vreemdelingenreeht (6.3.8); TwK-reehter: Hinderwet
(6.4.1).

Art. 19 IVBP
Ambtenarenreehter: de zaak-Kalma (6.2.1); Arob-reehter: colleeteverbod (6.3.5),
omroepregels (6.3.3) en standplaatsverbod (6.3.7), en betogingen (9.5.1); TwK-
reehter: Hinderwet (6.4.1).
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3.1.2 Yrijheid van godsdienst of levensovertuiging

De godsdienstvrijheid is implieiet betrokken in gesehillen voor de
belastingreehter ten aanzien van de onroerend-goedbelasting (7.2, aanhet)
en de omzetbelasting (7.2.3), het Clsb ten aanzien van de vestiging van
een slagerij (7.5.2) en de Arob-rechter ten aanzien van subsidies (7.6.1),
ruimtelijke ordening (7.6.3), een huisreglement van een bejaardenoord,
Omroepwet, grafsteenverordening en de ondernemingsraad voor het Leger
des Heils (7.6.7).

Zonder basis in een artikel komt de godsdienstvrijheid ter sprake bij
de Arob-rechter ten aanzien van bestemmingsplanvoorsehriften en
geluidhinder (7.6.3) en de TwK-reehter ten aanzien van de Algemene
Bijstandswet (7.7.1).

Hieronder volgt een overzieht per artikel van de uit de jurisprudentie
blijkende raakvlakken van het bestuursreeht met de godsdienstvrijheid.

Art. 6 Gw
Sociale-verzekeringsrechter: Werkloosheidswet (7.3 .1); Arob-rechter: subsidies (met
art. 1 Gw, 7.6.1), Woningwet, geluidhinder en evangelisatie-activiteiten (7.6.3),
vestiging van huisartsen (7.6.6) en kiesrecht (7.6.7).

Art. 1 Gw
De gelijke behandeling van godsdienst of levensovertuiging wordt ook gehanteerd
door de Arob-rechter ten aanzien van de verzekeringsplicht (7 .6.5).en de ontbeffing
van het leeftijdsvereiste voor een huwelijk (7.6.7).

Art.9EVRM
Belastingrechter: premieheffing AOW (7.2.2); CBb: heffingen van het Landbouw-
schap (7.5.1); Arob-rechter: vreemdelingenrecht (7.6.2), dienstplicht (7.6.4) en
pensioenverplichtingvoorhuisartsen(7.6.6); TwK-rechter: Wet ziekenhuisvoorzie-
ningen (7.7.1).

Art.18lVBP
Arob-rechter: gesch iIIen de ruimtelij ke ordening of het bouwen betreffende (7.6.3),
verzekeringsplicht (7.6.5) en pensioenverplichting voor huisartsen (7.6.6); TwK-
rechter: Wet ziekenhuisvoorzieningen (7.7.1).

Ben beroep op gewetensbezwaren wordt zonder basis in een grondrechtsbe-
paling behandeld door de belastingreehter ten aanzien van de loon- en
inkomstenbelasting (7.2.1); de sociale-verzekeringsrechter ten aanzien van
de diverse wetten (7.3.2); de ambtenarenreehter ten aanzien van disciplinair
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of ongeschiktheidsontslag, uitkering, terugvordering studiekosten, verplichte
dienstkleding, buitengewoon verlof en vaccinatieplicht (7.4.1).

3.1.3 Recht van petitie

Een aIgemeen recht van petitie is alleen in art. 5 Gw neergelegd.

Art. 5 Gw
De ambtenarenrechter kan met dit grondrecht in verb and worden gebracht; de Arob-
rechter gaat er eenrnaal expliciet op in ten aanzien van een verzoek aan een
gemeenteraad (8.3.2).

3.1.4 Rechten tot vereniging , vergadering en betoging

Nu voigt een artikelsgewijs overzicht van de soorten rechtsregels ten aanzien
waarvan het verenigings-, vergader- of betogingsrecht aan de orde is
geweest.

Het recht tot vereniging zonder vermelding van een artikel:
CBb: heffingsaftrekregeling voor aangeslotenen bij een bedrijfschap (9.4.1).

Art. 8 Gw
Arob-rechter: kiesrecht (9.5.3) en bordeelverbod (9.5.4).

Art. 11 EVRM
Sociale-verzekeringsrechter: verplicht lidmaatschap van een grafische vakbond
(9.2.1); CBb: heffingen van een produktschap (9.4.1); Arob-rechter: een subsidiezaak
(9.5.2), en Wet tarieven gezondheidszorg (9.5.4).

Art. 22 IVBP
Arob-rechter: Wet tarieven gezondheidszorg (9.5.4).

Art. 9 Gw
Ambtenarenrechter: een betoging (9.3.1); Arob-rechter: betogingen (9.5.1) en
bordeelverbod (vergaderrecht; 9.5.4).

De art. 10 en 11 EVRM zijn relevant voor het betogingsrecht; zo werd
art. 10 door de ambtenarenrechter toegepast ten aanzien van betogingen
(9.3.1). Van art. 21 IVBP is geen toepassing aangetroffen.
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3.1.5 Yergelijking

Het is de vraag of er kenmerkende verschillen bestaan tussen de verschillen-
de administratieve rechters met betrekking tot de grondrechtsinterpretatie
zoals die in deze studie onderzocht is. Het geven van algemene oordelen
wordt bemoeilijkt door de onevenwichtige verdeling van het materiaal over
de rechters. Enerzijds lijken de godsdienstvrijheid en de verenigingsvrijheid
in restrictieve zin te worden opgevat, anderzijds worden de uitingsvrijheid
en de betogingsvrijheid in de onderzochte casus eerder toepasselijk geacht.

Voor de reikwijdte zijn van belang die gevallen waarin wat de toepasselijk-
heid betreft sprake is van' grensgevallen' .8 Het gaat om geschillen waarin
wei een raakvlak met een uitingsrecht aannemelijk is, maar waar de rechter
(kennelijk) tot een restrictieve interpretatie besluit. Bij de uitingsvrijheid
kan hiervan sprake zijn bij de weigering van een werkloosheidsuitkering
(6.1). Voorbeelden uit de Arob-jurisprudentie betreffen het collecteverbod
(6.3.5), de keuze van een grafsteen en de vraag of een 'recht op informatie'
op enigerlei wijze uit de uitingsvrijheid voortvloeit (6.3.8). De AgbRvS
sloot de toepassing van de Hinderwet buiten de reikwijdte van de uitingsvrij-
heid (6.4.1). De vraag naar de reikwijdte is echter vooral manifest bij de
godsdienstvrijheid.

De vrijheid van godsdienst of levensovertuiging is een grondrecht met
een in beginseJ grote reikwijdte. Vanuit de optiek van het belijden zijn
raakvlakken met het gehele bestuursrecht denkbaar. Van de vrijheid om
te belijden moet onderscheiden worden de vrijheid zich vanwege gewetens-
bezwaren aan wettelijke verplichtingen te onttreklcen, zijnde een vergaand
gevolg van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Het beroep op
gewetensbezwaren en de gelijke behandeling van de diverse belijdenissen
vormen de voornaamste aspecten van de jurisprudentie in verband met de
belijdenisvrijheid. Bij het beroep op gelijke behandeling bestaat er een grote
verwevenheid tussen twee grondrechten: de art. 1 en 6 Gw. Alle adrninistra-
tieve rechters hebben met aspecten van de belijdenisvrijheid in ruime zin
te maken. Op voorhand is een afbakening van het toepassingsgebied alleen
globaal te geven. Dit maakt de betekenis van het grondrecht ondoorzichtig.
Het recht kan grote gevolgen hebben voor de beleidsmogelijkheden van
overheidsorganen. De zekere onbepaaldheid van de godsdienstvrijheid zal

8 vgl. B. P. Vermeulen, Wie bepaalt de reikwijdte van de grondrechten?, R&R 1992, p. 16-46,
over de rol van de interpretatie die het potentiele grondrechtssubject geeft, bij de rechterlijke
uitleg van grondrechtsbepalingen.
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bijdragen aan de doorgaans door de rechter gevolgde restrictieve uitleg.
Het door alle rechters, behoudens ten aanzien van de dienstplicht (7.6.4),
gehuldigde standpunt dat gewetensbezwaren in het algemeen niet tot
ontheffing van een wettelijke verplichting mogen leiden is het gevolg van
eenzelfde onbepaaldheid. Een erkenning van een algemeen recht op
gewetensbezwaren zou op een niet te voorspellen manier de verbindendheid
van het recht kunnen ondermijnen.?

De restrictieve uitleg van de godsdienstvrijheid komt wat de Arob-rechter
betreft onder meer naar voren in het vreemdelingenrecht (7.6.2), het
ruimtelijke-ordeningsrecht (7.6.3) en de zaak over het huisartsenpensioen
(7.6.6). De uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de
Woningwet kan een beperking van de uitingsvrijheid opleveren, zo blijkt
uit de antenneverbodjurisprudentie, maar de reikwijdte van de godsdienstvrij-
heid is op dit punt in het algemeen restrictiever. In de fameuze 'De Deur'-
zaken blijkt overigens dat de rechter wel bescherming aan de godsdienstvrij-
heid verleent in een ruimtelijke-ordeningscasus (zie verder § 3.2). Hetzelfde
verschil met de uitingsvrijheid gaat op voor het vreemdelingenrecht. De
Afdeling acht in de onderzochte gevalJen wei de uitingsvrijheid via art.
10 EVRM toepasselijk, maar niet de godsdienstvrijheid via art. 6 Gw of
art. 9 EVRM. De reikwijdte van de godsdienstvrijheid strekt zich blijkens
de jurisprudentie niet uit tot het opnemen van buitenlandse pleegkinderen
en de toelating van imams. Ook de verplichting voor een huisarts aan een
beroepspensioenregeling deeI te nemen valt erbuiten.

De vrijheid van meningsuiting daarentegen heeft dus een bredere
toepassing gevonden in de jurisprudentie. Dit grondrecht is vee! nauwkeuri-
ger af te bakenen wat de reikwijdte betreft. Het gaat met name om het
bestuursrecht dat het belang van de openbare orde in ruime zin dient: de
regulering van activiteiten in de openbare sfeer zoals die voornamelijk op
gemeente!ijk niveau plaatsvindt. Het grondrecht blijkt ook aileen een grote
betekenis te hebben in de jurisprudentie van de Arob-rechter, die veelal
competent is ten aanzien van dergelijke rege!geving, en daarnaast in de
jurisprudentie van de ambtenarenrechter, die te maken krijgt met een
gelijksoortige problematiek, maar dan op micro-niveau: de 'openbare orde'
in de ambtelijke organisatie.

Het recht tot vereniging biedt niet veel bescherming blijkens de
jurisprudentie van de Arob-rechter en het eBb. Hetzelfde geldt in nog
sterkere mate voor het recht tot vergadering. Dit zou kunnen duiden op
een restrictieve benadering, maar er zijn te weinig uitspraken om in dezen

9 Zie Vermeulen 1989.
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stellige conclusies te trekken. Het recht tot betoging daarentegen is een
recht met een vrij duidelijk toepassingsgebied, waarbij wel afbakeningspro-
blemen bestaan met de uitingsvrijheid en de belijdenisvrijheid. Het speelt
ook een grotere rol in de administratieve rechtspraak dan de verenigings-
en vergadervrijheid.

Een aparte positie neemt het recht van petitie als uitingsrecht in, gelet
op de wijze waarop het in de administratieve rechtspraak een rol zou kunnen
spelen (zie § 2.7). Uit hoofdstuk 8 blijkt dat dit grondrecht volgens de
grondwettelijke beperkingssystematiek in de weg staat aan straf- of
tuchtrechtelijk optreden tegen de inhoud van een petitie en ook bestuursrech-
telijke beperkingen uitsluit.

In verband met de rechterlijke handhaving van uitingsrechten blijkt de
grondwettelijke beperkingssystematiek problemen op te leveren die kunnen
worden geschaard onder de noemer van de afbakening van de reikwijdte
van deze grondrechten. Volgens deze systematiek is het namelijk in beginsel
niet toelaatbaar grondwettelijke grondrechten te beperken via autonome
regelgeving van lagere overheidsorganen (het betreft vooral gemeentelijke
regelgeving), met als gevolg dat de rechter veel van dergelijke regels
onverbindend zou moeten verklaren." Het is niet onmogelijk dat dit
probleem in bepaalde gevallen tot een restrictieve interpretatie van een
grondrecht leidt. Voomoemde 'grensgevallen' illustreren dit vraagstuk:
vreemdelingenrecht (6.3.8) en Hinderwet (6.4.1) versus uitingsvrijheid,
de Hinderwet versus de vergadervrijheid (9.6.1), en bestemmingsplanvoor-
schriften en geluidhinderbepalingen versus de godsdienstvrijheid (7.6.3).
Het is niet de Grondwet zelf die een bepaalde beperkingsleer voorschrijft.
De strikte opvatting die tot het probleem aanleiding geeft is afkomstig van
de regering in het kader van de Grondwetsherziening 1983 en is niet of
nauwelijks weersproken vanuit het parlement. Derhalve moet het niet
uitgesloten worden geacht dat binnen het grondwettelijk stelsel een andere
benadering van de beperkingsmogelijkheden rechtens toelaatbaar is, waarbij
de afweging van een grondrechtelijk belang tegenover een door de overheid
nagestreefd algemeen belang meer centraal staat dan de vraag van welke
wetgever een beperking afkomstig is. Op deze kwestie wordt nader ingegaan
bij de vergelijking van de wijze van toetsing (§ 3.2).

10 Hiervoor word! verwezen naar hoofdstuk 2.3.2.
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Blijlct uit de jurisprudentie dat er verschil in reikwijdte is tussen nationaal
en internationaal gewaarborgde versies van een en hetzelfde uitingsrecht,
naast verschillen in de tekst van de bepalingen?

Art. 7 Gw waarborgt sinds 1983 de uitingsvrijheid over in beginsel
de gehele breedte, net als art. 10 EVRM. In al die gevallen waarin art.
7 wordt toegepast zou het EVRM gehanteerd lrunnen worden. Het valt
echter niet te verwachten dat de rechter op een traditioneel art. 7-terrein
als het plakverbod fundamenteel zal afwijken van de jurisprudentie die in
de loop der tijd is opgebouwd. Art. 7 bevat weI in tegenstelling tot art.
10 een expliciet censuurverbod in de eerste drie leden. Dit zou, afhankelijk
van de interpretatie van art. 10, een sterkere waarborg lrunnen betekenen,
bijvoorbeeld ten aanzien van vergunningstelsels in gemeentelijke regelgeving
en ten aanzien van het omroeprecht. Art. 10 EVRM wordt dikwijls niet
meer dan vluchtig aangeroerd. Soms wordt de toepasselijkheid daarbij in
het midden gelaten (bijvoorbeeld 6.2.2.2, 6.2.3.2, 6.2.4.2). Met betrekking
tot de ontvangstvrijheid biedt het EVRM in tegenstelling tot de Grondwet
een uitdrukkelijke waarborg, wat van belang lijlctvoor de toetsing van het
antenneverbod (zie 6.3.2.2). Art. 19 IVBP wordt behoudens een enkele
uitzondering (de betoging in Brunnsum, 9.5.1) niet zelfstandig gehanteerd,
maar in samenhang met art. 10 EVRM.

Art. 6 Gw lijkt niet een afwijkend toepassingsgebied te hebben in
vergelijking met art. 9 EVRM. Soms wordt de vraag naar de toepasselijk-
heid niet beantwoord (7.3.1.2). WeI wordt voor de gewetensvrijheid, in
verband met de tekst van het grondrecht, eerder een beroep gedaan op art.
9. Behoudens een uitzondering (7.6.5) geldt voor art. 18 IVBP hetzelfde
als voor art. 19.

Over het toepassingsgebied van de verenigings- en vergadervrijheid
valt niet veel te zeggen op grond van de jurisprudentie en het betogingsrecht
lijlct op dezelfde voet beschermd te worden door art. 9 Gwen art. II
EVRM.

Een verschil tussen de reikwijdte van uitingsrechten in algemene en in
bijzondere (in casu ambtelijke) rechtsverhoudingen is in zoverre aanwijsbaar
dat in de ambtelijke verhouding er een in de jurisprudentie ontwikkelde
en later in de wet neergelegde beperkingsnorm is die meer ruimte laat voor
inhoudelijke beperkingen dan doorgaans in de overige jurisprudentie het
geval is. De problematiek van het vijandig publiek in de Arob-rechtspraak
maakt echter duidelijk dat het ook aldaar moeilijk is te onderscheiden tussen
een inhoudelijke beoordeling van de uiting en een beoordeling van de
uitingsvorm (6.3.7 en 9.5.1).

518



Yergettjking en conclusies

Op enige plaatsen is uit de onderzochte jurisprudentie gebleken van aanzetten
tot een socialiserende interpretatie van de uitingsrechten, terwijl deze rechten
in hoofdzaak een afweerfunctie hebben. Hiermee wordt een extensieve
interpretatie aan het betrokken grondrecht gegeven. Ret lijkt erop dat de
rechter het soms voor de verwezenlijking van een uitingsrecht noodzakelijk
acht dat de overheid positieve maatregelen neemt. Inzake het plakverbod
zou in een enkele uitspraak een verplichting voor het gemeentebestuur
kunnen worden gelezen om openbare plakplaatsen in te richten (6.3.1.2).
In een enkel geval is in een antenneverbodzaak een voorzichtige aanzet
tot een socialiserende interpretatie te vinden (6.3.2.2). Wat de godsdienst-
vrijheid betreft is de subsidiering van humanistisch vormingsonderwijs een
voorbeeld. De aanspraak op gelijke behandeling verplicht onder omstandig-
heden tot subsidieverstrekking (7.6.1). Een heel duidelijk voorbeeld is echter
het recht tot betoging (9.5.1). Voordat het mogelijk is dit grondrecht op
geoorloofde wijze te beperken moet de overheid eerst voor zover dat redelijk
is met de inzet van politie de uitoefening van het grondrecht beschermen.

De 'invloed' van de Hoge Raad in straf- en burgerlijke zaken en het EHRM
op de afbakening van de reikwijdte van de uitingsrechten door administratie-
ve rechters, gelet op de in geding zijnde bestuursrechtelijke normen, strekt
zich uit tot het volgende. De grondrechtelijke benadering van het plakverbod
via het in de jurisprudentie ontwikkelde verspreidingsrecht is in feite
afkomstig van de Hoge Raad. Ret is op dit punt bij de bescherming van
uitingsrechten dat de invloed van dit rechtscollege zich het duidelijkst doet
gelden (6.3.1). Daarnaast is de jurisprudentie van de Hoge Raad relevant
voor de restrictieve reikwijdte van de gewetensvrijheid. De beoordeling
door de VzAgbRvS van de vraag of de Hinderwet een inbreuk maakt op
de drukpersvrijheid, ligt in de lijn van de beoordeling van de Hoge Raad
(6.4.1). Ook kan worden gewezen op de houding van de Hoge Raad ten
aanzien van het betogingsrecht (9.5.1). Voor het overige zijn er weinig
goed vergelijkbare gevallen aangetroffen. Met betrekking tot het collectever-
bod (6.3.5) is de wijze waarop de toepasselijkheid van de uitingsvrijheid
aan de orde is verschillend.

Ret EHRM laat doorgaans een ruime 'margin of appreciation' aan de
lidstaten. Dit betekent een inperking van de rol die deze rechter kan spelen
als leidraad voor nationale rechters. Op het punt van de interpretatie van
de omroepvrijheid in art. 10EVRM echter is duidelijk sprake van beinvloe-
ding van de handelwijze van de ArRvS via de fameuze Groppera en
Autronic-arresten (6.3.3). Wat de gewetensvrijheid betreft is invloed
aanwijsbaar van met name uitspraken van de ECRM (7.2, 7.6). Op het

519



Hoofdstuk 10

gebied van het betogingsrecht sluit de hiervoor genoemde socialiserende
interpretatie door de Arob-rechter aan bij de benadering van het EHRM
(9.5.1.2).

Alles overziende is er geen sprake van een zo uiteenlopende uitleg van
uitingsrechten dat uit dien hoofde een voorlopige rechtseenheidvoorziening,
zoals voorgesteid in het kader van de reorganisatie van de rechterlijke
macht, 11 geboden is. Enerzijds kan de uitleg door administratieve rechters
toegespitst zijn op het soort geschil gelet op de hun toegewezen competentie-
sferen. Anderzijds is bij administratieve rechters al een zekere neiging
aanwijsbaar om rechtseenheid na te streven, zoals blijkt uit de pIakverbodju-
risprudentie en de uitleg van de gewetensvrijheid.

3.2 Toetsing

De jurisprudentie over de uitingsrechten wordt vergeleken met betrekking
tot de vraag of terughoudend dan weI indringend aan een uitingsrecht wordt
getoetst. Deze vraag werd gerelateerd aan de door de rechter gehanteerde
maatstaf, zoals een noodzakelijkheids- of redeIijkheidstoets, en aan de mate
van bestuurIijke beoordelingsvrijheid. De toetsing aan grondrechten kan
een terughoudend karakter verkrijgen door toepassing van 'beginselen van
behoorlijk bestuur', met name het willekeurverbod en het motiveringsbegin-
sel. 12 De wijze van toetsing is tevens abstract of concreet. In dit onderzoek
Iigt het onderscheid tussen toetsing in abstracto en in concreto in de vraag
of de omstandigheden van het geval een rol spelen in de overwegingen over
de verenigbaarheid van een overheidshandeling met een uitingsrecht. 13

Het onderscheid ziet op de reikwijdte van de toetsing, en zegt op zich niets
over de indringendheid van de toetsing. Overigens is het begrip 'terughou-
dend' vrij diffuus; het gaat steeds om een - voorzichtige - waardering van
rechterlijke toetsingsoverwegingen in het licht van wat in hoofdstuk 5 werd
gezegd over de terughoudende of marginale toetsing aan uitingsrechten.
Stellige conclusies zijn moeilijk te geven.

Toetsing aan een toepasselijk geacht grondrecht vindt plaats in maar
een deel van de gevallen waarin een uitingsrecht aan de orde is. Wat
hiervoor over de mogelijkheden en onmogelijkheden van vergelijking binnen
de administratieve rechtspraak is gezegd (§ 2), geldt dus in sterke mate
ook voor het aspect van de toetsing. Het komt vooral neer op een

II Zie hoofdstuk I. I.
12 Zie hoofdstuk 5.3.5.
13 Zie hoofdstuk 5.3.3.
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vergelijking van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst
of Ievensovertuiging en het recht tot betoging aan de hand van de toetsing
door de Afdeling rechtspraak en, wat het eerste en het derde grondrecht
betreft, de ambtenarenrechter.

3.2.1 Abstracte en concrete toetsing aan uitingsrechien

Berst wordt de jurisprudentie vergeleken met betrekking tot de vraag of
abstract dan weI concreet wordt getoetst. Uit de jurisprudentie blijkt dat
uitingsrechten eisen kunnen stellen aan algemene regels, aan het beleid en
aan concrete besluiten, of een combinatie hiervan.

Abstracte toetsing komt wat de uitingsvrijheid betreft voor ten aanzien
van het plakverbod, het antenneverbod, de omroepwetgeving, het
geluidhinderverbod (opmerkelijk omdat het hier beleidstoetsing betreft),
de zedelijkheidsregels, de standplaatsregulering en het vreemdelingen-
recht; dus vrijwel over de gehele linie van Arob-zaken. Abstracte
toetsing werd ook incidenteel aangetroffen in de jurisprudentie van de
ambtenarenrechter, altijd in samenhang met een overheersende concrete
aanpak. Wat de godsdienstvrijheid aangaat is er sprake van toetsing
in abstracto met betrekking tot diverse geschillen de overlast door
religieuze groeperingen betreffende, de zaak over de vervangende
dienstplicht en de verzekeringsplichtige marktkoopman. Met betrekking
tot de subsidiering van onderwijs en welzijnswerk gaat het om de
toetsing van het gevoerde beleid. Incidenteel was er sprake van toetsing
in abstracto bij een vergunningstelsel voor betogingen.

Concrete toetsing is aangetroffen in zaken betreffende een antennever-
bod, zedelijkheidsregels, de regulering van betogingen, en in de
jurisprudentie van de ambtenarenrechter. Bijzonder is inzake de
godsdienstvrijheid en de uitingsvrijheid de zorgvuldigheidstoetsing in
de 'De Deur' -uitspraken.

Het blijkt dat concrete en abstracte toetsing niet altijd strikt te scheiden
zijn. In vele uitspraken lopen de concrete en abstracte aspecten door elkaar.
Zo komt toetsing in abstracto ook voor bij de door concrete toetsing
gedomineerde antenneverbodszaken. Abstracte toetsing is dan ook de meest
voorkomende toetsingswijze wat de reikwijdte betreft, zowel bij de
uitingsvrijheid als de belijdenisvrijheid. Alleen het betogingsrecht geeft
aanleiding tot een overwegend op het concrete geval gerichte toetsing.
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Bij abstracte toetsing kan de nadruk op verschillende aspecten liggen:
I. De toetsing kan zijn gericht op het met de regel te dienen openbaar
belang, Dit is het geval bij toetsing aan art. to, tweede lid, EVRM in
bijvoorbeeld het omroeprecht en het vreemdelingenrecht. Het algemeen
belang in kwestie wordt soms achterhaald aan de hand van de rubricering
van een regel in het geheel van een regeling: de Alkmaarse marktkraamactie
(6.3.7.3.1) en een 'zedelijkheidszaak' (6.3.6.3.1).
2. De verbindendheid van een regel kan uiteindelijk afhangen van de
bewoordingen van de te toetsen algemene regel. Het voorbeeld is hier de
verspreidingsjurisprudentie op grond van art. 7 Gw (met name het
plakverbod, maar ook ten aanzien van de standplaatsregulering). De
algernene belangen die de regel beoogt te dienen zijn ook relevant, maar
het gaat vooral om de vraag of de regel gelet op de tekst splitsbaar is in
een verbindend en een onverbindend gedeelte.

De toetsing van algemene regels in abstracto is vooral het domein van de
ArRvS. Hierbij gaat het om toetsing aan art. 7, eerste lid, Gw, en soms
om een, vaak vrij summiere, toetsing aan art. to EVRM en art. 19 IVBP.
De in abstracto getoetste algemene norm betreft in de Arob-jurisprudentie
vooral verbodsnormen. De toetsing door de ambtenarenrechter daarentegen
is voornamelijk casuistisch, hetgeen de regels, bijvoorbeeld de open
tuchtnorm, ook met zich brengen. De toetsing van een regel op zich komt
in de ambtenarenrechtspraak incidenteel voor, maar geeft niet veeI
bescherming aangezien de vaagheid van de norm vele toepassingen mogelijk
maakt, en derhalve weinig aanknopingspunten voor toetsing biedt.

Uit de jurisprudentie blijkt dat bij toetsing door de Arob-rechter aan
het derde lid van art. 7 Gw meer rekening wordt gehouden met de
omstandigheden van het geval dan bij toetsing aan het eerste lid. In het
geval van de Alkmaarse marktkraamactie zijn beide leden toepasselijk
(6.3.7.3), wat hier gevolgen heeft voor de wijze van toetsing. Inzake de
Oegstgeestse geluidswagens gaat het om de vraag of de beperking van de
openbaringsvorm via de geluidhinderbepaling het feitelijk functioneren van
het grondrecht volledig onmogelijk maakt. Dit is afhankelijk van de feitelijke
omstandigheden in een gemeente. Het gebruik van de ontheffingsbevoegd-
heid (beleid en bestreden concrete besluit) wordt aan het derde lid getoetst.

De vraag kan worden opgeworpen of de toetsing in concreto of in abstracto
in verband staat met het vraagstuk van de beoordelingsvrijheid. De
hypothese is dan dat uit het oogpunt van een optimale rechtsbescherming
in het geval van vrije beschikkingen in concreto getoetst moet worden, en
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bij gebonden in abstracto. Uit de jurisprudentie blijkt niet van een dergelijk
verband. Zo worden de als gebonden gekenmerkte bouwvergunningen in
concreto aan art. 10 EVRM getoetst. Dit duidt erop dat deze vergunningsbe-
voegdheid toch een vrij grote mate van beoordelingsvrijheid geeft.
Daarentegen zijn beschikkingen in het omroeprecht en betreffende een
plakverbod discretionair van aard, maar in deze gevallen wordt doorgaans
een abstracte toetsing gehanteerd. Zoals betoogd in hoofdstuk 5 en nader
uitgewerkt in het volgende onderdeeI, duidt de veel voorkomende abstracte
toetsing van vage normen vaak op een niet indringende grondrechtstoetsing.

3.2.2 Terughoudende toetsing aan uitingsrechten?

In het onderstaande wordt aangegeven wanneer en op welke wijze de
toetsing aan uitingsrechten in de onderzochte jurisprudentie een terughou-
dend of marginaal karakter heeft, alsmede de verschillen tussen nationale
en internationale uitingsrechten, en de invloed van de Hoge Raad en het
EHRM op de toetsing. In hoofdstuk 5.3.5 werd aangegeven wat onder
terughoudende of marginale toetsing wordt verstaan. Daarbij kwam naar
voren dat het kenmerk van de beoordelingsvrijheid van betekenis is voor
de mate van terughoudendheid van een tevens abstracte toetsingswijze.

De betekenis van een abstracte toetsingswijze voor de mate van
rechtsbescherming hangt mede af van de vraag of enerzijds de te toetsen
algemene normen een vaag karakter hebben, 6f anderzijds de toepassingsmo-
gelijkheden er gedetailleerd uit voort behoren te vloeien. In de jurisprudentie
van de ambtenarenreehter en van de Arob-reehter gaat het in de aangetroffen
gevallen over het algemeen om de eerste categorie. Bij de vage normen
hangt het verder van de reikwijdte van het toe te passen grondrecht af of
aIle toepassingsmogelijkheden van de discretionaire bevoegdheid, of slechts
een deel, in strijd komen met het grondrecht. Is het zo dat elke toepassing
strijd zal opleveren, dan is abstracte toetsing adequaat. De norm mag dan
weI vaag zijn, maar is op dit punt duidelijk. Is op voorhand niet duidelijk
in welk geval strijd zal bestaan, dan kan een abstracte toetsing op twee
manieren uitwerken.

Enerzijds kan de rechter argumenteren dat de algemene norm gelet op
het te dienen algemeen belang grondrechtsconform 'kan' zijn, of dat dit
niet het geval kan zijn, en dat als gevolg daarvan de norm verbindend
respectievelijk onverbindend is. De abstracte benadering van art. 10 EVRM
door de Hoge Raad en de ArRvS komt hier vaak op neer. Deze wijze van
toetsing heeft een voorzichtig en terughoudend karakter, en is in beginsel
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niet afdoende voor een effectieve grondrechtsbescherming." De benade-
ringswijze van dit type is nog marginaler indien aIleen wordt beoordeeld
of een norm in 'redelijkheid' een bepaald belang kan dienen.

Anderzijds kan de rechter overwegen dat reeds een mogelijke met een
grondrecht strijdige toepassing de algemene norm onverbindend maakt. IS

Dan heeft de wijze van toetsing een indringender strekking, en leidt tot
meer rechtsbescherming. Het zal duidelijk zijn dat deze wijze van toetsing
grote gevolgen kan hebben voorverbodsbepalingen met een ontheffingsmo-
gelijkheid.

Wetgeving kan dus zoveel beoordelingsvrijheid aan bestuursorganen
laten dat de toetsing in abstracto van een wetsbepaling niet veel te betekenen
heeft. Als de wijze van toetsing zich niet mede uitstrekt tot de concrete
overheidshandeling, is zij als terughoudend te betitelen.

Toetsing aan ongeschreven recht kan ook betekenis hebben voor de vraag
of de toetsing aan grondrechten als indringend of terughoudend is te
beschouwen. De betekenis van de toetsing aan uitingsrechten wordt mede
bepaald door de toetsing aan ongeschreven recht in dezelfde casus, met
name de toetsing aan het willekeurverbod (redelijkheidsbeginsel) en het
beginsel van een draagkrachtige motivering (5.3.5.2). Dit is verklaarbaar
en begrijpelijk gelet op de beoordelingsvrijheid die de bestuursrechtelijke
regeling vaak aan het bestuursorgaan laat en die juist tot toetsing aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur aanleiding geeft.

In vele gevallen wordt het bestuursorgaan de nodige speelruimte gelaten
bij de concrete besluitvorming, terwijl een uitingsrecht slechts als maatstaf
wordt aangelegd bij een aspect van de besluitvorming. Dit betreft hetzij
de achterliggende regeling, hetzij het concrete besluit zelf. Hieruit blijkt
dat de plaats van de grondrechtsbescherming in het geheel van de
rechterlijke toetsing gerelativeerd moet worden. Beide genoemde beginselen
kunnen bijdragen aan een terughoudende grondrechtsbescherming. Zo kan
de rechter zich afvragen of in redelijkheid kan worden gezegd dat een
bepaald besluit met een grondrecht in strijd is, en kan de rechter de
motivering onvoldoende draagkrachtig achten wegens de onjuiste interpreta-
tie van een grondrechtsbepaling. Terughoudendheid kan ook worden gezien
in de handelwijze waarbij de Arob-rechter weliswaar met een voor een
overheidshandeling negatief gevolg aan een uitingsrecht toetst, maar de

14 Vgl. HR 20 juni 1950, ARB 1950, p. 908; ook HR 14 oktober 1980, D&D II (1981), aft.
1. p. 78 (plakverbod Zeist).

15 Bv. HR 11 december 1987, RvdW 1987, 237 (Kabelregeling).
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vernietiging uiteindelijk plaatsvindt wegens strijd met ongeschreven recht,
met name de c- of d-grond.

De vergelijking van de uitingsrechten met betrekking tot de terughoudend-
heid van de toetsing levert de volgende bevindingen op.

Wat de uitingsvrijheid betreft is de toetsing door de ambtenarenrechter
doorgaans indringend te noemen wat art. 7 Gw betreft, maar niet wat art.
10 EVRM en art. 19 IVBP betreft (6.2). Het betreft steeds discretionaire
bevoegdheden. In enkele gevallen is er een verwevenheid van toetsing aan
de uitingsvrijheid en toetsing aan beginse1en van behoorlijk bestuur. In het
kader van het beginsel van de draagkrachtige motivering is de uitingsvrijheid
een factor in twee uitspraken (6.2.2.3.2; 6.2.5.3.1), en ook eenmaal in
het kader van een redelijkheidstoetsing (6.2.1.3.1).

De ArRvS zou wellicht tot een optimalere rechtsbescherming inzake
de uitingsvrijheid bij de plakverbodnormen komen als de verspreidingsjuris-
prudentie - terughoudend vanwege de beoordelingsvrijheid met betrekking
tot vergunningverleningen - meer rekening zou houden met de lokale
plakmoge1ijkheden en niet, zoals nu, in feite neerkomt op een gefixeerde
onevenredigheidstoets (6.3.1.3.1). In het omroeprecht gaat het doorgaans
eveneens om vrije beschikkingen (6.3.3.5.1). De toetsing aan art. 10 EVRM
is daarbij terughoudend vanwege de abstracte toetsing van rege1s die ruime
beoorde1ingsvrijheid overlaten. V66r het wijzen van het Groppera-arrest
werd de toetsing aan art. 10 EVRM afgedaan met een beroep op de derde
volzin van het eerste lid. De terughoudende benadering wordt versterkt
door het voorkomen van een redelijkheidstoetsing van de concrete bes1uiten.
In de beoordeling van sancties tegen overtreding van het reclameverbod
schuilt een evenredigheidselement.

Het antenneverbod daarentegen kent ge1et op de aanwezige beoordelings-
vrijheid, ook bij de in beginse1 gebonden bouwvergunning, een indringende
toetsing (6.3.2.3.1). Al1eende beginse1en van behoorlijk bestuurbetekenen
soms een terughoudend element (redelijkheid, motivering). Bijzonder is
in een enkel geval de vernietiging op de d-grond (wegens onvoldoende
draagkrachtige motivering) bij geconstateerde strijd met art. 10 EVRM,
zijnde een algemeen verbindend voorschrift. De wijze van toetsing aan art.
10, tweede lid, EVRM in deze zaken omvat in zoverre een beoordeling
van de evenredigheid van een aangevochten beslissing dat wordt bekeken
of het weigeren of juist verlenen van een bouwvergunning, of de aanzegging
van bestuursdwang, 'noodzakelijk' is in het licht van de omstandigheden
van het geval. Ook indringend is gezien de aangelegde maatstaf over het
algemeen de toetsing in de ge1uidhinderzaken voor zover aan art. 7, derde
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lid, Gw wordt getoetst. Terughoudend is hierbij daarentegen de summiere
toetsing aan art. 10 EVRM en art. 19 IVBP (6.3.4.3.1). Opvallend is de
verwevenheid van de zorgvuldigheidseis met de grondrechtstoetsing -
uitingsvrijheid en godsdienstvrijheid - in een van de 'De Deur' -zaken
(6.3.4.3.1). Ook in een standplaatszaak (betreffende een marktkraamactie,
art. 7, eerste en derde lid) wijkt de toetsing van de traditionele versprei-
dingsjurisprudentie af, door in te gaan op de concrete omstandigheden.
Enigszins terughoudend is echter de toetsing in de zaak over de gewetensbe-
zwaarde marktkoopman vanwege het 'ontlopen' van de gewetensvrijheid,
door uit te gaan van de uitingsvrijheid (6.3.7.3.1).

Het collecteverbod leverde geen toetsing aan de uitingsvrijheid op
(6.3.5). De toetsing is hier overigens marginaal. Wisselend is de wijze van
toetsing in de zedelijkheidskwesties (6.3.6). Zeer marginaal is het ene geval
betreffende het vreemdelingenrecht (6.3.8, waarbij het de vraag is of een
voorschrift een beperking 'kan' vormen).

Wat de godsdienstvrijheid betreft is de administratieve rechter vooral
terughoudend door uit te gaan van een restrictieve reikwijdte. Toetsing in
strikte zin komt aileen bij de ArRvS voor. In deze gevallen is een
belangrijke rol weggelegd voor toetsing van vrije beschikkingen aan
beginselen van behoorlijk bestuur (met name de redelijkheid). De
grondrechtstoetsing vormt een marginaal aspect. Een summiere en
'marginaJe' afwijzende toetsing aan met name art. 9 EVRM via de vraag
of een regeling ter beperking 'kan' dienen komt dikwijls voor. Een
incidentele uitzondering is het geval van de marktkoopman met gewetensbe-
zwaren waarbij indringend aan art. 19 IVBP werd getoetst (7.6.5.3.1).
Inzake de subsidiering laat de rechter ruimte voor beleidskeuzes ten aanzien
van het verwezenIijken van gelijke behandeling (7.6.1.3.1).

In een aantal uitspraken - over bestemmingsplan en geluidhinder - is
sprake van een uitzonderlijke maatstaf (7.6.3.3.1). Hierbij wordt afstand
genomen van de grondwettelijke beperkingssystematiek en op basis van
de aan de verspreidingsjurisprudentie ten grondslag liggende gedachte -
dat een wijze van uiten niet geheel onmogelijk mag worden gem aakt ,
aangevuId met een aangescherpte zorgvuldigheidstoets - een grondrechtelijke
belangenafweging gemaakt. Hoewel deze opstelling te bekritiseren is, en
van enige afstandelijkheid ten opzichte van de grondrechten getuigt, is het
een in beginsel adequate benadering in zaken waarin niet op grondrechtsbe-
perking gerichte beperkingen, zoals via de ruimtelijke-ordeningswetgeving,
aan de orde zijn (zie § 4.3).
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Bij de overige uitingsrechten is gelet op het geringe materiaal geen lijn te
ontdekken. De toetsing aan het recht tot vereniging door een RvB bleef
een incident (9.2.1.3.1). Het betogingsrecht (art. 9 Gw, art. 10 en 11
EVRM) staat niet in de weg aan het door de Arob-rechter respecteren van
de beoordelingsvrijheid van de burgemeester bij de vraag of een betoging
verboden mag worden (9.5.1.3.1). In de recente gevallen is sprake van
een 'redelijkheidstoetsing' in het kader van de Worn of art. 219 gem.w ..
De ambtenarenrechter bleek indringender te toetsen (9.3.1.3.1).

De ArRvS geeft in veel gevallen blijk van een meer terughoudende toetsing
aan uitingsrechten dan de ambtenarenrechter. Een verband tussen de mate
van indringendheid van de toetsing en de aanwezigheid van discretionaire
bevoegdheden lijkt in zoverre aanwezig dat in de meeste gevallen van
beoordelingsvrijheid sprake is en de wijze van toetsing daarbij vaak een
terughoudend karakter heeft. Dit is het geval via een abstracte toetsing van
een algemene regel die veel beoordelingsvrijheid laat (1), of een toetsing
in abstracto aan de hand van de vraag of een regel noodzakelijk kan zijn
ter legitieme beperking van een grondrecht (2). In die gevallen waarin
beleidsvrijheid aanwezig is, wordt soms onderzocht of de bestreden
beslissing 'in redelijkheid' kon worden genomen in het licht van een
grondrecht (3).

Vergelijking nationale en intemationale uitingsrechten
Het is niet ongebruikelijk de toetsing aan bepalingen in het EVRM te zien
als indringend en derhalve te prefereren uit het oogpunt van rechtsbescher-
mingoDe toetsing aan grondwettelijke grondrechten, met name art. 7, wordt
dan aangevoerd als voorbeeld van het tegendeel. De Nederlandse administra-
tieve rechters gaan vaak echter anders om met de toetsing aan het EVRM,
en dan met name het tweede lid van art. 10, dan het EHRM. Met een min
of meer summiere motivering concentreren zij zich dan op het element van
het 'belang', terwiji het Hof een veel gedifferentieerder aanpak heeft,
waarbij de nadruk ligt op de elementen 'bij de wet voorzien' en 'nodig in
een democratische samenleving'. De toetsing aan art. 10 EVRM door
adrninistratieve rechters biedt daarbij minder waarborgen dan mogelijk zou
zijn. De rechtsbescherming tegen antenneverbodsnormen is in de Arob-
jurisprudentie wel een belangrijk voorbeeld van een indringende toetsing
aan art. 10.

De tegenstelling tussen Verdrag en Grondwet in dezen moet genuanceerd
worden. Weliswaar is de toetsing aan art. 7, eerste lid, Gw van bijvoorbeeld
plakverbodsnormen te beschouwen als rninder toegesneden op het concrete
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geval terwijl het om discretionaire bevoegdheden gaat, maar er zijn ook
recente voorbeelden van een meer omvattende, op het gevoerde beleid
gerichte, toetsingswijze aan art. 7, derde lid, als het gaat om bepalingen
over geluidhinder en het innemen van standplaatsen (6.3.4 en 6.3.7). De
op het oude art. 7 gevormde jurisprudentie gaat ervan uit dat een algemeen
vergunningstelsel niet toelaatbaar is (6.3.1.2), de jurisprudentie op het derde
lid lijkt er op te wijzen dat het accent ligt op het gebruik van een vergun-
ningstelsel in concreto. Deze wijze van toetsing omvat meer aspecten van
de besluitvorming en is indringender van aard dan de 'klassieke' benadering
krachtens het eerste lid.

De wijze waarop de Arob-rechter in de 'De Deur' -uitspraken grond-
rechtsbescherming verleent, wijst ook op een nieuwe trend die losser staat
van de grondwettelijke beperkingssystematiek en in de richting gaat van
een concrete belangenafweging (6.3.4 en 7.6.3). Behalve dat het om
Voorzittersuitspraken gaat zijn er nog maar weinig voorbeelden van deze
benaderingswijze te vinden. Wellicht gaat het om een voor de Vz specifieke
wijze van grondrechtsbescherming. Of de grondrechtsbescherming hiermee
gediend is hangt begrijpeLijkerwijze van de handelwijze van de rechter per
geval af.

Invloed Hoge Raad en EHRM op de toetsing
Voor de vaststelling of de Hoge Raad in burgerlijke- en strafzaken en het
EHRM van invloed zijn geweest op de wijze van toetsing door administratie-
ve rechters is de uiteenlopende positie van deze rechters relevant: het stelsel
van cassatierechtspraak door de Hoge Raad en de specifieke taak van het
EHRM.16 Dit betekent dat de administratieve rechters, die globaal gezegd
primair zijn belast met de vraag of concrete overheidshandelingen moeten
worden vernietigd, een op deze taak gerichte eigen wijze van toetsing
zouden kunnen hanteren. Dit zou neerkomen op een concrete wijze van
toetsing in die gevallen waarin het gaat om bestuurlijke beoordelingsvrijheid.
Uit het voorgaande blijkt dat hiervan veelal geen sprake is, met als
belangrijke uitzondering de antenneverbodjurisprudentie.

Ten aanzien van art. 7, eerste lid, Gw is de ArRvS wat de verspreidings-
jurisprudentie betreft in de voetsporen van de Hoge Raad getreden. De
benadering van het nieuwe derde lid van art. 7 is zelfstandig ontwikkeld,
maar sluit wei aan bij de verspreidingsjurisprudentie. Ten aanzien van art.
10 EVRM kiest de ArRvS in het algemeen voor een indringender toetsing
dan de Hoge Raad in vergelijkbare gevallen, doch zeker niet over de gehele

16 Zie hoofdstuk 5.5.
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linie. De internationale grondrechten zijn ook pas na 1976, het jaar van
de invoering van de Arob-rechtspraak, goed doorgebroken, waarbij de
rechterlijke houding ten aanzien van deze rechten in positieve zin is
veranderd. Dit geldt ook voor de huidige bescherming die door de Hoge
Raad wordt geboden. Aan het betogingsrecht werd door de Hoge Raad
abstract en terughoudend getoetst (art. 10 EVRM), in tegenstelling tot
ArRvS die hierbij overwegend concreet en indringend te werk gaat.

3.2.3 Toetsing in kort geding

De vraag of de opstelling van de administratieve rechter in 'kort geding'
afwijkt van die van de rechter in de hoofdzaak, gelet op de spoedeisendheid
van de behandeling, is, zoals met betrekking tot jurisprudentie te verwachten
is, niet eenduidig te beantwoorden. Relevant is hier alleen de VzArRvS.

Verschillende vormen van terughoudendheid moeten worden onderschei-
den.'? Ten eerste terughoudendheid in de zin van voorlopigheid van de
beslissing in kort geding. Oat het oordeel over het geschil in de bodemproce-
dure voorlopig is en derhalve de rechter in de hoofdzaak niet bindt, wordt
weI met een standaard-overweging steeds aangegeven, maar is niet meer
dan een 'waarschuwing' aan de niet-juridisch geschooide Iezer. Ret vioeit
namelijk uit de wet voort. Ten tweede is er de terughoudendheid in verband
met de functie van kort-gedingrechter.

Het beeid dat de jurisprudentie oplevert is wisselend. Incidenteel wordt
in het kader van de toetsing op de taakstelling in kort geding gewezen
(omroeprecht: 6.3.3.5.3, standplaatsverbod: 6.3.7.3.2). In het kader van
de vraag of een spoedmaatregel geboden is behoeven geen moeilijke
interpretatiekwesties tot een oplossing te worden gebracht; hier past dan
rechterlijke terughoudendheid. Impliciet lijkt de taak ook in andere gevallen
van belang te kunnen zijn (bv. plakverbod: 6.3.1.3.3). Maar doorgaans
is dit niet het geval, zoals onder meer uit de antenneverbodzaken, waar
de bijdrage van de Vz van groot belang is, de omroepvrijheidzaken en
recente plakverbodzaken blijkt. In al deze gevallen blijkt niet van een
verschillende bescherming van uitingsrechten, en is de kort-gedingrechter
net zo summier, en net zo marginaal of indringend ten aanzien van de
grondrechtelijke aspecten als de rechter in de hoofdzaak. Naarmate de
uitkomst van de toetsing aan een grondrecht meer vaststaat vanwege de
stand van de dogmatiek is er minder reden terughoudendheid te betrachten
in een spoedprocedure. Oit geldt ondermeer voor de toepassing van de

17 Zie hoofdstuk 5.4.
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verspreidingsjurisprudentie in plakverbodzaken (6.3.1.3.3). En ook voor
de door de VzAgbRvS behandelde vraag naar de betekenis van de
uitingsvrijheid voor de toepassing van de Hinderwet (6.4.1.2).

Opvallend is als gezegd de houding van de VzArRvS inzake de
toepassing van de uitingsvrijheid en de godsdienstvrijheid in enige zaken
de handhaving van bestemrningsplannen en geluidhindernormen betreffende
(6.3.4, 7.6.3). De grondrechtsbescherming vindt hier niet in een strikt
grondwettelijk of verdragsrechtelijk kader plaats, maar via een concrete
belangenafweging.

Anderzijds geeft de VzArRvS vaak blijk van een voortvarende opstelling
als het gaat om de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld inzake het
plakverbod: 6.3.1.3.3 en het geluidhinderverbod: 6.3.4.3.3). Men zou
kunnen zeggen dat dergelijke ingrijpende 'bestuurlijke' voorlopige
voorzieningen juist eigen zijn aan het kort geding. Het belang van de
voorlopige-voorzieningsprocedure is voor de handhaving van het betogings-
recht in beginsel groter dan voor de overige uitingsrechten. Betogingen
zijn in de regel bedoeld als reactie op actuele politieke of maatschappelijke
ontwikkelingen, waarmee geschillen over dit grondrecht een spoedeisend
karakter dragen. Het duiden van dit grondrecht kan daarom in kort geding
niet ornzeild worden.

4 Slotbeschouwing

In deze paragraaf volgt, aan de hand van een aantal thema's, een afrondende
beschouwing over de wijze van handhaving van uitingsrechten op grond
van het voorgaande, gelet op de kenmerken van de bestuursrechtelijke
norms telling (discretionaire bevoegdheid en vage normen). Het gaat hierbij
om de vraag wanneer er sprake is van een voldoende rechtsbescherming
van uitingsrechten, als wordt uitgegaan van het principiele belang van
grondrechten voor de rechtsstaat. Hierbij worden, gezien de resultaten van
het onderzoek, met het oog op de voorgestelde integratie van de administra-
tieve rechtspraak in de rechterlijke macht enige aanbevelingen gedaan op
het punt van de wijze van bescherming van uitingsrechten door de
administratieve rechters.
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4.1 Motivering van rechterlijke uitspraken

Wat hieronder over het thema van de motivering wordt gezegd gaat ook
op buiten het gebied van de grondrechten, maar heeft een zekere extra
betekenis in het geval van grondrechten, vanwege hun fundamentele
karakter.

Het lijkt soms wel of er sprake is van 'cultuurverschillen' in de
rechterlijke motivering tussen de ArRvS en de ambtenarenrechter. De laatste
is breedvoeriger in zijn uiteenzettingen dan de Arob-rechter, terwijl deze
rechter soms weI erg beknopt is. De Arob-jurisprudentie heeft daarbij,
wegens de soms gestandaardiseerde 'blokken' tekst wei iets weg van
'tekstverwerker' -jurisprudentie. Een voldoende motivering - dat wil zeggen
een motivering die de beweegredenen voor een bepaaIde wijze van
interpretatie of toetsing van een grondrecht geeft - is van groot belang voor
eventuele verdere procesmogelijkheden van de partijen, voor de aanvaard-
baarheid van een uitspraak voor de betrokkenen en voor de rechtseenheid.
Dit betekent natuurlijk niet dat een kennelijk onredelijk beroep op een
grondrecht met veel omhaaI van woorden moet worden afgedaan.

Het verdient daarom aanbeveling voor de rechter het belang van een
voldoende motivering in het oog te houden. Hierbij is het voor het
verkrijgen van inzicht in de wijze van grondrechtsbescherming van belang
dat de rechter de afbakening van de reikwijdte van een grondrecht en de
toetsing aan toepasselijke grondrechten duidelijk uit elkaar houdt. Het komt
voor dat het in het midden wordt gelaten of een grondrecht restrictief
geinterpreteerd wordt dan wei dat er sprake is van een toegestane beperking
van een toepasselijk grondrecht. Op deze wijze kunnen moeilijke interpreta-
tievragen omzeild worden. Deze aarzelende houding van de rechter is niet
bevordelijk voor de ontwikkeling van een grondrechtsdogmatiek.

In verband met het voorgaande dient het belang van een goede
toegankelijkheid vanjurisprudentiebestanden voor de harmonisatie van de
rechterlijke bescherming van grondrechten te worden benadrukt. VooraI
zodra er sprake is van administratieve kamers bij alle rechtbanken is het,
ondanks de mogelijkheid van hoger beroep, van groot belang kennis te
kunnen nemen van de uitspraken van andere rechters. Ben geautomatiseerde
databank, omvangrijker dan alleen de gepubliceerde jurisprudentie,
toegankelijk voor aile rechters zou hierbij dienst kunnen doen.
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4.2 Reikwijdte van uitingsrechten

Ret belang van een expliciete afweging van een grondrecht enerzijds en
de belangen die met een wettelijke regeling gemoeid zijn anderzijds dient
te worden benadrukt. Ret grondrecht moet dus niet te eng worden opgevat,
want dan raakt de belangenafweging uit het zicht achter een restrictieve
interpretatie, en kunnen grondrechtelijke belangen in de knel komen. De
grondwettelijke beperkingssystematiek kan evenwel aanleiding geven tot
een te enge afbakening.

Ret verdient aanbeveling zowel de nationale als de internationale variant
van een grondrecht in de belangenafweging te betrekken, in die gevallen
waarin beide toepasselijk zijn, voor zover het toetsingsverbod van art. 120
Gw hier niet aan in de weg staat. Dit bevordert een evenwichtige gelijk
opgaande ontwikkeling van beide typen, en maakt duidelijk waar de meeste
waarborgen worden geboden in een bepaald geval. Ret 'belangenafwegings-
karakter' van het EVRM zou bevruchtend kunnen werken op de inkleuring
van de beperkingsmogelijkheden van de grondwettelijke grondrechten.

4.3 Toetsing aan uitingsrechten

Niettegenstaande het principiele karakter van grondrechten, hebben zij in
rechte in zoverre een aanvullende betekenis voor zover de administratieve
wetgeving zelf niet de nodige waarborgen kan bieden. Dit is enerzijds het
geval bij concrete besluiten die op een vrije beschikkingsbevoegdheid
berusten, en anderzijds bij wettelijke voorschriften die zelf strijdig zijn met
een grondrecht. Deze betekenis loopt echter, zoals gebleken is, gelet op
de wijze van toetsing voor de diverse rechtsgebieden uiteen. Uit het
onderzoek is gebleken dat de bescherming van uitingsrechten dikwijls een
terughoudend karakter heeft, waarbij voor de wijze van toetsing de
beoordelingsvrijheid die het bestuursorgaan toekomt van belang is. Vo~r
zover een bevoegdheid als discretionair is te kenschetsen is er sprake van
een paradox: er is eigenlijk geen beoordelingsvrijheid voor het bestuur voor
zover grondrechten eisen stellen aan de normering van een bevoegdheid.
Grondrechten zijn immers neergelegd in algemeen verbindende voorschrif-
ten, waaraan het bestuur ten volle gebonden is." Bedacht moet echter
worden dat grondrechten worden ontleend aan 'vage normen' die in min
of meer sterke mate interpretatie behoeven. Ret gewicht van een grondrecht

18 Zie 5.3.2.
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in een concreet geval is het resultaat van een afweging van de betrokken
rechtens relevante belangen, in eerste instantie door een bestuursorgaan.

Het spreekt vanzelf dat de wijze van toetsing geen afbreuk mag doen
aan de bescherming van grondrechten. Het respecteren van de beoordelings-
vrijheid in de zin van een 'kan' -bevoegdheid (beleidsvrijheid) moet echter
in de wijze van toetsing tot uitdrukking kunnen komen. Het is bij de
besluitvorming door bestuursorganen in een concreet geval waarbij een
grote beoordelingsvrijheid bestaat niet wenselijk te veel uit een grondrecht
af te leiden. Er zijn grenzen aan de bescherming die grondrechten kunnen
bieden. Voorbij deze grens ligt een beoordeling van de redelijkheid van
aspecten van de bestuurlijke besluitvorming in het kader van de grondrechts-
toetsing voor de hand, zoals de j urisprudentie van met name de ambtenaren-
rechter en de Arob-rechter die soms te zien geeft. In het geval van een grote
beoordelingsvrijheid verdient het aanbeveling een relevant grondrechtelijk
belang uitdrukkelijk in de redelijkheidstoetsing te betrekken. Het belang
van een abstracte toetsing voor de rechtsbescherming moet niet vergeten
worden in de huidige in de literatuur gepropageerde tendens naar concrete
evenredigheidstoetsing." De rechtszekerheid is ermee gediend dat zoveel
mogelijk een algemeen oordeel over een regel wordt gegeven. Een optimale
toetsingswijze dient zich in het geval van de uitoefening van een discretio-
naire bevoegdheid zo mogelijk uit te strekken tot het gevoerde beleid. Het
verdient tevens aanbeveling de casuistische benadering ter zake van
grondrechten in ambtenarenzaken niet te verlaten in de administratieve
kamer van de rechtbank, wat gelet op de aard van de materie ook voor
de hand ligt.

Wat de beperking van grondwettelijke grondrechten betreft, heeft de
door de grondwetgever gepropageerde beperkingssystematiek zelf geen
grondwettelijke status, zodat de rechter er niet aan gebonden is. De
bedoeling van de grondwetgever is als uitgangspunt bij de interpretatie van
grondrechten weliswaar zeer belangrijk, maar niet zaligmakend voor de
hantering van grondrechten in rechte. Dit blijkt al uit de door de regering
zelf aangegeven 'ontsnappingsmogelijkheden'. De aanvaarding van algemene
beperkingen zonder directe grondwettelijke basis op grond van een
belangenafweging in concreto hoeft in uitzonderingsgeva1len niet ongrond-
wettig te zijn. Het is beter uitdrukkelijk blijk te geven van een gelet op
de bedoelde beperkingssystematiek niet op de Grondwet berustende algemene
beperking, dan deze te verdoezelen achter een restrictieve interpretatie.
Hierbij is sprake van een relativering van de beperkingsleer zoals die

19 Vgl. Kistenkas 1989, De Lange 1991.
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aanvaard zou zijn tijdens de grondwetsherziening, op een wijze die past
in het stelsel van de Grondwet. Uitgaande van de principiele waarde van
een grondrecht moet meer een belangenafweging, zoals bij het EVRM,
centraal staan dan de vraag van welke wetgever een beperking afkomstig
is. De waarborg die van de formele wet uitgaat moet weliswaar niet worden
veronachtzaamd, maar gezien het huidige 'gebruik' van wetten als
beleidsinstrument (wat kenrnerkend wordt geacht voor de sociale rechtsstaat)
niet van het allerhoogste belang. Het is daarom niet op voorhand in strijd
met de Grondwet te noemen dat een 'autonome' beperking als beperking
kan dienen in die gevallen waarin dat volgens meergenoemde beperkingsleer
niet toegestaan is, zoals een geluidhinderverordening ten aanzien van
godsdienstvrijheid."

Als aanvaarding van de leer van de algemene beperkingen betekent dat
elke algemene beperking toelaatbaar is op grond van een abstracte wijze
van toetsing (gelet op het doel van de regeling), dan heeft dit een voor de
rechtsbescherming negatief gevolg. Als deze leer impliceert dat een
algemene beperking ook nog aan inhoudelijke maatstaven moet voldoen,
zoals een toetsing op de noodzakelijkheid met inachtneming van de concrete
omstandigheden, dan is het 'loslaten' van een strikte toepassing van de
grondwettelijke beperkingssystematiek niet op voorhand ongunstig voor
de rechtsbescherming."

De veel bekritiseerde 'verspreidingsjurisprudentie' kent een aantal
elementen die door het abstraheren van de concrete omstandigheden een
starre indruk wekken." De positie van de ArRvS verschilt echter in
zoverre van die van de Hoge Raad dat de cassatietaak van de Hoge Raad
de nodige invloed op de 'starheid' zal hebben. De waarborgen van deze
beproefde jurisprudentie blijven van belang, zoiang de toetsing door de
administratieve rechter maar geen halt houdt bij een beoordeling in
abstracto, en ook op een indringende wijze ingaat op het concrete geval
aan de hand van het gevoerde beleid."

20 Men zie de benaderingswijze van de VzArRvS in enige uitspraken over evangelisatie-
activiteiten (7.6.3).

21 Vg\. B.P. Vermeulen, Algemene beperkingen, redelijke uitleg en redelijke toepassing van
grondrecbten, Regelmaat 1990, p. 78-85, m.n. p. 83-84; F.H. Kistenkas, Naar een grond-
reehtelijke evenredigheidstoetsing, Gst. 1991, p. 377-382.

22 Deze benadering is zwaar onder vuur genornen: met name Kistenkas 1989.
23 Zoals door de Arob-rechter inzake bet geluidhinderverbod en bet standplaatsverbod is

gedemonstreerd.
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Yergelijking en conclusies

Voor de rechter in kort geding behoort het aIleen te gaan om de beoordeling
van de noodzaak een spoedvoorziening te treffen. In dat kader kan het
noodzakelijk zijn over te gaan tot de toetsing aan grondrechten. Naarmate
er een duidelijker beeld bestaat van de reikwijdte van een grondrecht en
de mogelijkheden tot beperking daarvan, zal in een kort geding een minder
terughoudende toetsing op haar plaats zijn, in verband met de te verwachten
houding in de bodemprocedure. Dit geldt zeker voor bijvoorbeeld de plak-
en antenneverbodjurisprudentie. Gaat het echter om een omstreden of
onduidelijke grondrechtsvraag, dan is in beginsel terughoudendheid op zijn
plaats, voor zover een spoedmaatregel een standpunt niet noodzakelijk
maakt. Het voordeel van de twijfel behoort in een dergelijk gevaI, ook aI
heeft het oordeel in casu onomkeerbare gevoIgen, aan het grondrechtssubject
te worden gegeven. Rechtsbescherming gaat dan v66r rechtseenheid en
rechtszekerheid.

4.4 Afronding

De toegenomen aandacht voor de bescherming van grondrechten in de
rechtspraak is mede te verklaren door de sinds de vorige eeuw sterk
toegenomen mogelijkheden om in rechte overheidshandelingen aan te
vechten (het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad en de ontwikkeling
van het stelseI van administratieve rechtspraak). Daarbij komt dat
grondrechten de laatste decennia in plaats van een beperkt en nauw
omschreven toepassingsgebied met weinig controversiele aspecten - in
samenhang met de 'leer van de aIgemene beperkingen' - een steeds bredere
werkingssfeer hebben gekregen, waarbij dientengevolge de potentiele
conflicten toenemen. De nadruk is komen te Iiggen op de bescherming van
de individuele rechtspositie. In een tijd waarin veelvuldig over de
'vervreemding' of de 'kloof' tussen overheid en burgers wordt gesproken,
heeft men hoge verwachtingen van de mogelijkheden die grondrechten
zouden kunnen en behoren te bieden. Het grondrechtelijk denken vormt
de toetssteen voor allerhande controversiele overheidsbeslissingen, maar
de mogelijkheden die grondrechten bieden moeten niet worden overs chat.
Dit blijkt uit de wijze van bescherming van uitingsrechten in de administra-
tieve rechtspraak. De toepasseIijkheid, zeker van de godsdienstvrijheid,
is niet vanzelfsprekend, ondanks de vele mogeIijke raakvlakken tussen
grondrechten en bestuursrecht. Het gaat in de regel om bestuursrechtelijke
normen die de overheid veel vrijheid laten - in de zin van ruimte voor
beleid, en ruimte voor concrete beslissingen - waarbij de uitingsrechten
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in zoverre 'terugtreden'. De beoordeling door de rechter van het grondrech-
telijk gehalte is helaas soms te marginaal of zelfs geheel afwezig.

Zoals uit het voorgaande blijkt is er de nodige kritiek op de handhaving
door de rechter mogelijk, gezien de uit het oogpunt van de rechtsstaat
belangrijke plaats die de grondrechtsbescherming toekomt in het rechterlijke
toetsingskader. De grondrechtsbescherming zou er mee gediend zijn als
de toekomstige administratieve rechter zou uitgaan van een in beginsel ruime
werkingssfeer, waarbinnen dan een belangenafweging plaatsvindt - eventueel
in het kader van een redelijkheidstoetsing bij grote beleidsvrijheid voor
overheidsorganen - die zowel recht doet aan legitieme grondrechtelijke
belangen als aan de legitieme belangen die met beperking zijn gemoeid.
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Summary

The attention which judicial protection of fundamental rights attracts is still increasing.
Judges have to deal with public law statutes, which are characterised by the use of open
norms and which constitute the basis for the discretionary powers of administrative
authorities. With an eye to these powers, review by means of standards of natural justice
has begun to flourish with the development of administrative jurisdiction. Fundamental
rights have also been intended to play an important role in the legal protection of citizens.
One may wonder in what way administrative judges take account of discretionary powers
of administrative authorities when reviewing their actions for compatibility with
fundamental rights. It might be that they exercise restraint or that they avoid review
by way of a narrow interpretation of the fundamental right in question.

This study focuses on the question which contribution the Dutch administrative courts
have made to the development of the meaning of certain fundamental rights, more
specifically rights of expression. Thus it was investigated in which administrative disputes,
adjudicated by administrative judges, rights of expression are involved, and in what ways,
with more or less restraint, these judges review administrative action for compatibility
with rights of expression, keeping in mind the discretionary powers of the executive.
This review covers on the one hand the broad or narrow interpretation of fundamental
rights and on the other hand the testing of norms and actions with more or less restraint.
Special attention has been paid to the attitude of the judiciary in administrative summary
proceedings, in the light of their special function. If necessary a comparison was made
with the protection of rights of expression by civil and penal judges, especially the Dutch
Supreme Court (Roge Raad). The position of the European Commission of Human Rights
and the European Court of Human Rights on rights of expression has been considered
as well.

The investigation is limited to the rights of expression, guaranteed in the Dutch
Constitution, the European Convention on Human Rights and the International Covenant
on Civil and Political Rights. The fundamental rights thus marked out are sufficiently
connected to allow for a comparison of the results of the investigation. In this study
the notion of rights of expression covers freedom of expression (art. 7 Constitution,
art. 10 ECHR and art. 19 ICCPR), freedom of religion (art. 6 Constitution, art. 9 ECHR
and art. 18 ICCPR), the right of petition (art. 5 Constitution), freedom of association
(art. 8 Constitution, art. 11 ECHR and art. 22 ICCPR), and freedom of assembly and
demonstration (art. 9 Constitution, art. 10 and 11 ECHR and art. 21 ICCPR). These
fundamental rights offer protection to the facets of personal life which concern the
possibilities for citizens and collectivities to express themselves. The definition is slightly
arbitrary considering that other fundamental rights touch on expression as well, like
the rights of equal treatment, free election and free education.

The administrative courts investigated are the following: the Courts of Appeal
(Gerechtshoven) for fiscal matters, subject to cassation by the Supreme Court, the
Councils of Appeal and the Central Council of Appeal for social security matters (Raden
van Beroep and Centrale Raad van Beroep in sociale-verzekeringszakent, the Public
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Servants Courts and the Central Council of Appeal for the public service and for pensions
(Ambtenarengerechten and Centrale Road van Beroep in ambtenaren- enpensioenzakeni,
the Trade and Industry Court of Appeal (College van Beroep voor het bedrijfsleven),
the Judicial Section of the Council of State and the Administrative Disputes Section of
the Council of State (Afdeling rechtspraak van de Road van State and Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Road van State).

This study comprises a description and analysis of Dutch law. Two main questions have
been used for the analysis of the opinions of the courts.

The first question concerns the interpretation of a right of expression by the judge.
Interpretation can touch on the (broad or narrow) definition of the scope of a fundamental
right in the light of the action for which it has been appealed to, the construction of
the possibilities to limit a right, or the determination of a positive duty for the government
included in a right ('socializing interpretation'). The definition of the scope of a right
can already be evidence of restraint if the judge does not consider certain actions to be
covered by the right of expression, although for a reasonable observer they appear to
do so.

The second question concerns the testing against a right of expression by the judge.
Testing means an investigation into the compatibility of a general or concrete legal norm
and 'factual' actions with one or more rights of expression in the lightofthe interpretation
given to them. This question is meant to study whether the way of testing can somehow
be called 'marginal' or 'restrictive'. The distinction between 'abstract' and 'concrete'
testing has been involved in this as well. For the rest the notion of 'restraint' in both
questions is rather vague, so that it is difficult to reach hard conclusions.

The first part of this study (chapters 2, 3, 4 and 5) deals with various questions
concerning fundamental rights, administrative law and the law of administrative procedure
which are relevant for the analysis along the lines of the above research questions. These
chapters sketch the legal context for the way in which administrative judges operate with
regard to the protection of fundamental rights, so that a comparison of the court opinions
can take place in this context.

The chapters 6, 7, 8 and 9 embody the analysis of court opinions. The cases are
classified according to the pertaining administrative norms, so that those disputes are
dealt with together which are connected because of the administrative actions under
review. In chapter 10 this analysis is followed by a comparison and some conclusions.

The comparison of the various administrative judges is impeded by the diverging meanings
which the various rights of expression have got in the decisions of the courts. Freedom
of expression is only dealt with by the Judicial Section of the Council of State, incidentally
by its Administrative Disputes Section, and by the courts for the public service. All
administrative judges can be considered for freedom of religion. By way of invoking
it when pleading conscientious objections, this right touches on a far greater variety
of regulations which impose a duty on thecitizen than freedom of expression. In principle
a moral conflict may occur everywhere, but especially the judges dealing with taxation
and social security have to deal with it in relation with the collection of taxes and national
insurance contributions and the qualification for a benefit. The courts for the public
service have also made an important contribution in this field. Freedom of demonstration
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turns out to be the province of the Judicial Section and, in one case, the courts for the
public service. Freedom of association is considered by the judges dealing with social
security matters, by the Trade and Industry Court of Appeal and, implicitly, by the
Judicial Section, while freedom of assembly has incidentally been dealt with by both
judicial branches of the Council of State. The right of petition can be linked with decisions
of the Judicial Section and the courts for the public service.

In the opinions which have been investigated, freedom of expression plays a
prominent role among the rights of expression, and the Judicial Section of the Council
of State has a preponderant position. This can partly be explained by pointing at the
kind of regulations for which the Judicial Section is competent, which in many instances
regulate activities of (groups of) citizens on or near public places. More specifically
they involve autonomous municipal regulations, together with zoning plans and building
regulations. The law regarding aliens is meant for the keeping of the public order as
well. That also the courts for the public service play their part with regard to freedom
of expression may be due to the role of public order in the sphere of the public service.

A more indirect link with the rights of expression, seldom made expl icit in the cases,
can be seen in those parts of administrative law that primarily regard financial interests
in connection with the public interest of securing the welfare of citizens. These fields
of law pertain to taxation, social security, pensions, grants and subsidies, and, partly,
the public service, for which matters mainly the more specialistic administrative judges
are competent. The actions of the public authorities in these fields do not directly aim
at an activity to be protected as an expression, but can better be seen as factual limitations
of the possibilities to exercise a right of expression.

There are various ways in which rights of expression may come up in court, either in
the preliminary phase of determining admissibility, or in the phase of considering the
grounds of appeal. That invoking a right of expression may occur in the context of
questions about admissibil ity can be gathered from several examples regarding the right
of petition. This right may lead to the specific question whether a (lack of) reaction by
the executive body to which a petition is addressed results in an administrative act which
is subject to appeal in court.

Roughly speaking there are two ways in which an administrative judge tests
conformity with a fundamental right in the phase of the consideration of the grounds
of appeal. On the one hand rights of expression arise in the context of interpretation
and application of statutory concepts which determine whether one is liable for tax, or
whether one can rightly claim a social security benefit (e.g. depending on the question
whether there is 'culpable unemployment'). This is especially the case with freedom
of religion. The courts for the public service also review in this manner when they deal
with freedom of expression (e.g. regarding the question whether there has been 'neglect
of duty' in the light of this fundamental right), and when they ask themselves whether
conscientious objections have to be honoured. There is here no abstractor concrete testing
of the compatibility of rules with fundamental rights. The cases give rise to the question
how a norm has to be interpreted and applied in a specific case in the light of, for
example, freedom of expression - notwithstanding the fact that administrative acts
involving taxation or social security are mandatory, flowing from the pertaining statute,
which could lead to an abstract interpretation of the statutory norms in the light of a
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right of expression. In these cases protection of fundamental rights requires a judicial
evaluation of the concrete case.

On the other hand rights of expression are applicable in the context of the question
whether statutory rules and the administrative acts based on them are binding. Here the
interpretation of statutory concepts is set in the key of determining whether a rule is
totally or partially binding. The question of compatibility with fundamental rights is
posed explicitly. This form of review applies especially to schemes involving permits
or exemptions, and it is characteristic for the rulings of the Judicial Section of the Council
of State.

When comparing the ways in which rights of expression are protected, it has to be kept
in mind that there are roughly three groups of judicial opinions. In the first place there
are opinions in which the judge has not evaluated the meaning of a fundamental right
when considering a case which on its face raises issues related to fundamental rights.
In the second place the judge may construe the scope of a fundamental right narrowly,
which ends its involvement. And in the third place there are cases in which the judge,
either explicitly, or implicitly, considers a right of expression to be applicable, and then
reviews the administrative action in its light.

After analysis of the cases along the lines of the first main question, regarding the
interpretation of rights of expression, it appears that on the one hand freedom of religion
and freedom of association are construed narrowly, while on the other hand freedom
of expression and freedom of demonstration are more easily considered to be applicable.

Borderl ine cases are important for the determination of the scope of a right. These
cases seem to touch on a right of expression, although the judge (apparently) decided
to interpret the right narrowly. This can be seen especially in the sphere of freedom
of religion. All administrative judges have to deal with aspects of this freedom. A priori
the scope of this freedom can be determined only roughly. The indeterminacy offreedom
of religion will contribute to the narrow interpretation which is usually given by the
judge, especially if he has to consider conscientious objections, because a broad
interpretation of this right may greatly influence the possibilities for the legislator and
for administrative authorities to make policies and to carry them out.

Freedom of expression, however, has found a much larger appl ication in the opinions
of the Judicial Section of the Council of State and of the courts for the public service.
Its scope can more easily be determined.

Freedom of association does not offer much protection, according to the decisions
of the Judicial Section of the Council of State and the Trade and Industry Court of Appeal.
This is even more apparent for freedom of assembly. It may be evidence of a restrictive
approach, but there are too few cases to draw hard conclusions in these cases. Freedom
of demonstration, however, is a right with a rather clear scope of application, although
there are problems to define it as distinct from freedom of expression and freedom of
religion. In administrative cases its importance is greater than that of the freedoms of
association and assembly. The right of petition occupies a separate place among the rights
of expression, because of the way in which it may play a role in administrative
jurisdiction.
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The following observations are important as well with regard to the interpretation of
rights of expression.

The constitutional rules regarding the limitation of fundamental rights pose a problem
for maintaining rights of expression. Because it is in principle forbidden to lay down
limitations of fundamental rights in autonomous regulations, issued by lower, especially
municipal, legislators, many municipal bye-laws that contain (perfectly reasonable)
limitations would have to be declared not binding. In order to avoid this consequence,
the judge may in certain cases decide to construe a fundamental right narrowly.

Some of the investigated cases showed a beginning of a socializing interpretation
of rights of expression, although these rights are primarily meant for defense against
infringement of them. This implies a broad interpretation of the right under consideration.
In some cases the judge appears to consider it necessary for the executive to take positive
action to effectuate a right of expression.

The interpretation of rights of expression by the various judges does not diverge
so much that for that reason alone facil ities are needed to guarantee unity of interpretation.
On the one hand it may be that the interpretation of the different administrative courts
is especially relevant for the kind of dispute which they encounter because of their sphere
of competence. On the other hand, the administrative judges already tend to strive for
a certain unity, which can be seen in the precedents about the prohibition to post bills
and the interpretation of freedom of conscience. The opinions of the European Court
of Human Rights and of the Dutch Supreme Court influence them in this respect.

The second main question asked for a comparison of the opinions of the courts in order
to determine the answer to the question whether the judge tests a right of expression
restrictively or insistently. This question was related to the criterium which the judge
uses, like a test of the necessity or the reasonableness of the action, as well as to the
degree of administrative discretion. The testing of cases in the light offundamental rights
may become restrictive because of the application of principles of natural justice,
especially the prohibition of arbitrary action and the requirement of a sound motivation.
There are also abstract and concrete ways of testing. In this study the distinction between
testing in abstracto and in concreto lies in the question whether the context of a case
plays a role in the deliberations about the reconcilability of an administrative action with
a right of expression. The distinction applies to the scope of testing, not to the depth
of the test.

Only in a part of the cases that involve a right of expression one can speak of testing
in the light of an applicable fundamental right. The comparison of the ways of testing
covers freedom of expression, freedom of religion and freedom of demonstration, as
reviewed by the Judicial Section of the Council of State and, with regard to the first
and third fundamental rights, by the courts for the public service.

It turns out that concrete and abstract testing can not always be distinguished strictly.
In many cases concrete and abstract aspects are mixed. Testing in abstracto can, for
example, also be found in cases involving the prohibition of aerials, which cases are
dominated by a concrete approach. An abstract test is the most common way of testing,
for freedom of expression as well as for freedom of religion. Only freedom of demonstra-
tion gives rise to a test which is preponderantly directed towards the concrete case under
consideration.
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In the case of abstract testing the emphasis may lie on two aspects:
1. The test may concentrate on the public interest which is served by the rule. This is
the case when art. 10, paragraph 2, ECHR is involved in the context of media law and
the law regarding aliens.
2. The binding force of a rule can in the end depend on the wording of the general rule
which has to be tested. The most telling example in this respect is provided by the
precedents regarding dissemination of information (in Dutch verspreidingsjurisprudentiey,
based on art. 7 of the Constitution. The general interests which the rule has to serve
are also relevant, but most important is the question whether the rule, as far as its
formulation is concerned, can be split in a binding and a non-binding part.

Abstract testing of general rules is especially the domain of the Judicial Section of
the Council of State. It involves art. 7, paragraph 1, of the Constitution and sometimes,
but often rather summarily, art. 10 ECHR and art. 191CCPR. The general norms which
must be tested are primarily prohibitory rules. The way of testing of the courts for the
public service is chiefly casuistic, however, which is apparently caused by the kind of
rules involved, for example vague disciplinary norms. An abstract test of a rule occurs
incidentally in cases decided by these courts, but it does not give much protection, as
the vagueness of the norms under consideration allows for many applications, and thus
offers few clues for testing.

Analysis of the cases shows that the Judicial Section of the Council of State is more
willing to take the context of a case into account when art. 7, paragraph 3 of the Constitu-
tion is tested than when paragraph 1 is involved. Thus the ways in which an executive
power has been used in concrete cases are reviewed in the light of paragraph 3.

One can put the question whether testing in concreto or in abstracto is related to the
problem of discretionary power. The hypothesis might then be that, from the point of
view of an optimal judicial protection, administrative action which involved discretion
needs a concrete test, while mandatory action must be tested in abstracto. The cases
do not support this hypothesis. On the one hand, building permits, which are considered
to be mandatory, are tested in concreto in the light of art. 10 ECHR. This gives an
indication of the rather large degree of discretion which pertains to this power to issue
permits. On the other hand, administrative decisions regard ing the media and the posting
of bills have a discretionary character, but in these cases an abstract test is customary.
Abstract testing of vague norms, which can be found in many cases, is often an indication
of a rather restrictive review of fundamental rights.

In many cases the Judicial Section of the Council of State gives evidence of a more
restrictive review of rights of expression than is customary with the courts for the public
service. There appears to be a connection between the intensity of the review and the
presence of discretionary powers insofar as discretion is involved in most cases, often
co-occurring with a restrictive way of review. This restraint may be caused, in the first
place, by an abstract test of a general rule which leaves much discretion to the administra-
tive bodies, or, in the second place, by testing a rule in abstracto, asking the question
whether the rule may be necessary for a legitimate limitation of a fundamental right.
In the third place restraint may occur in cases involving discretionary powers, where
it is investigated in concreto whether the administrative action could 'reasonably' have
been taken in the light of the fundamental right.
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The formulation of the rights and freedoms in the ECHR seems to imply that an
intensive and concrete testing is appropriate, and the European Court of Human Rights
acts accordingly. The contrast with the Dutch Constitution has to be qualified, however.
Indeed the review of, for example, prohibitions to post bills by using art. 7, paragraph
1, of the Constitution is less concentrated on the concrete case, even though discretionary
powers are involved, but there are also recent examples of a more comprehensive way
of testing against art. 7, paragraph 3, of the Constitution, where the judge focuses on
the underlying policy. The review in the framework of art. 6 of the Constitution also
gives evidence of a less detached weighing of the interests which play in concrete cases.
In opposition to that Dutch administrative judges often review the rights enumerated
in the ECHR very summarily.

As a rule review by the administrative judge in summary proceedings (in most cases
the President of the Judicial Section of the Council of State) does not diverge noticeably
from that of the judge in the normal, more elaborate, procedures, even though in summary
proceedings the judge reaches a provisional decision on the basis of a consideration of
the merits of the case, paying due attention to the urgency with which the decision has
to be given. Different forms of restraint have to be distinguished. In the first place there
is restraint because of the provisional nature of the decision in summary proceedings.
In the second place restraint is involved in cases in which a fundamental right raises
questions that have not been dealt with before. This restraint is prompted by the function
of the judge in summary proceedings. It can be found a few times in the investigated
opinions.

In the past decades the sphere of application of fundamental rights has gradually
broadened from a limited and narrowly described area with few controversial aspects,
which consequently increased the potential for conflicts about them as well. The emphasis
has been laid on the protection of the legal position of individuals. In a time in which
there is frequent talk about the 'alienation' or the 'gap' between government and citizens,
people often expect much of the possibilities which fundamental rights might and should
offer. Thinking in terms of fundamental rights provides the criterion for all kinds of
controversial administrative decisions. The possibilities offered by fundamental rights
should not be overestimated, however. This can be seen in the way in which rights of
expression are protected by administrative judges. The applicability of these rights is
not always obvious, especially not with regard to freedom of religion, although
fundamental rights and administrative law may find common ground in many respects.
As a rule administrative norms are involved which leave a large degree of discretionary
power to the executive for making and applying policies, and thus delimitate the influence
of rights of expression. However, judicial evaluation of the quality of administrative
decisions as far as fundamental rights are concerned is sometimes too marginal or may
even be entirely absent.

The protection of fundamental rights may be served if the future administrative
judiciary generally assigns a wide sphere of application to these rights, which sets the
scene for a consideration of the merits of a case. In this deliberation, which may take
place in the framework of a test of reasonableness if there is a large degree of discretion
for administrative authorities, the judge must do justice to the legitimate protection as
well as the legitimate limitation of fundamental rights.
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Er wordt verwezen naar de hoofdstuk- en paragraafnummering; het gaat
om de belangrijkste vindplaatsen; vele trefwoorden verwijzen alleen naar
algemene beschouwingen in deel I.

Administratief procesrecht
Administratieve rechtspraak:

Begrip
Competentieverdel ing
Historische ontwikkeling

Ambtenarenrecht
Disciplinaire sanctie
Ongeschiktheidsontslag
Beoordeling
Plak:verbod
Spreekverbod
Verbod op nevenbetrekking
Gewetensbezwaren

Antenneverbod
AOW
Autonome regelingsbevoegdheid
Awb
Beginselen van behoorlijk bestuur
Bejaardenoorden
Belanghebbende
Beleidsvrijheid
Beoordel ingsvrijheid
Beperking van uitingsrechten

Beperking volgens EVRM en IVBP
Grondwettelijke beperkingssystematiek
Leer van de a1gemene beperkingen

Bestuursrecht
Gelede normstelling
Rubricering

Betogingen
Bevoegdheid, zie Competentie
Bordeelverbod
Bouwverordening
Buiten toepassing laten
Censuurverbod
Collecteverbod

5.1.2

1.5
4.2

4.1.4

6.2.1; 9.3.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
7.4.1

6.3.2; 6.3.3.3.4; 6.3.3.5.1
7.2.2

2.3.1 (C); 2.3.2 (F); 4.2.5; 5.3.1
8.3.1

5.3.5.2; 10.3.2.2
7.6.7

5.2.2; 8.3.1
3.2; 3.3; 3.4

3.2; 3.3; 3.4; 10.3.2.1

2.3.3; 10.3.2.2
2.3.2; 10.4.3; 10.3.1.5

2.3.1; 10.4.3

3.1.2; 4.3.1
4.1.3

9.3.1;9.5.1

9.5.4
6.3.2
5.3.4

2.3.2 (A); 6.3.3
6.3.5
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Competentie(sfeer) van administratieve reehters
Algemeen
Ambtenarenreehter
Belastingreehter
Sociale-verzekeringsreehter
Arbo-rechter
Arob-rechter
TwK-reehter

Dienstplicht
Gebonden beschikking
Gelijkheid en non-discriminatie
Geluidhinderverbod
Gewetensvrijheid
Grafsteen
Grondreehten, zie ook Uitingsreehten

Begrip
Rubricering
Horizontale werking

Heffingen
Hinderwet
Huisartsen
Huwelijk, Leeftijdsvereiste
Interpretatie van grondrechten
Kabel, Toegang tot de
Kiesreeht
Kort geding, zie Spoedprocedure
Loon- en inkornstenbelasting
Mensenreehten, zie ook Grondrechten
Omroepreeht
Ornzetbelasting
Ondernemingsraden
Onderwijsvrijheid
Onverbindendverklaring
Openbare zedelijkheid
Overheidshandel ingen

Begrip
Bestuursreehtelijke normstelling
Appellabele overheidshandelingen

Plakverbod
Reeht op informatie
Reelameverbod
Ruimtelijke-ordeningsrecht
Sociale-verzekeringswetten
Sociale grondreehten
Social iserende interpretatie
Spoedprocedure
Standplaatsverbod
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4.1.2
4.2.3
4.2.1
4.2.2
4.2.4
4.2.5
4.2.6
7.6.4

3.2; 3.3; 3.4; 4.3.2
2.2.5; 7.6.1; 7.6.5; 7.6.7

6.3.4; 7.6.3
7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6.4; 7.6.5; 7.6.6

6.3.8; 7.6.7

1.5
2.2.1

2.1.3; 6.3.2; 9.2.1
7.5.1; 9.4.1
6.4.1; 9.6.1

7.6.6
7.6.7

1.2; 10.3.1; 10.4.2
6.3.3.3.1; 6.3.3.5.1

2.2.5; 6.3.8; 7.6.7; 9.5.3

7.2.1
2.1.4

6.3.3; 7.6.7
7.2.3
7.6.7
2.2.5
5.3.4
6.3.6

1.5
3.1.2

5.2.1; 6.3.1.3.1; 8.3.2
6.3.1
6.3.8

6.3.1; 6.3.3.3.3; 6.3.3.5.1
7.6.3
7.3.2
2.2.5

2.1.2 ; 10.3.1.5
5.4.1; 5.5.4; 10.3.2.3; 10.4.3

6.3.7
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Subsidiering
Tarieven gezondheidszorg
Toegang tot de toetsing

Toetsbare overheidshandelingen
Beroepsgerechtigden

Toetsing (aan grondrechten)
Begrip
Inkadering van de toetsing
Reikwijdte van de toetsing
Gevolg van de toetsing
Abstracte en concrete toetsing
Marginale toetsing
Terughoudendetoetsing

Toetsingsverbod (art. 120 Gw)

7.6.1; 9.5.2
9.5.4

5.2.1
5.2.2

1.5
5.3.1
5.3.3
5.3.4

5.3.3; 10.3.2.1
5.3.5

5.3.5; 10.3.2.2
2.3.1 (C); 5.3.1; 6.3.3.5.1; 6.3.3.6
6.3.8.3.1; 6.4.1.2; 7.2.2.2; 7.2.3.2

9.4.1.2; 9.5.1.3.1; 9.5.3.2
Uitingsrechten

Aigemeen
Uitingsvrijheid
Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Recht van petitie
Recht tot vereniging

Recht tot vergadering
Recht tot betoging

Verspreid ingsjurisprudentie
Verzekeringsplicht
Verzoekschriften, Wettelijk geregelde
Vestigingswet bedrijven 1954
Vreemdel ingenrecht
Vrije beschikking
Vrij verkeer van diensten (EEG)
Werkloosheidswet
Winkelsluitingswet 1976
Woningwet
Zendtijd, Toewijzing en intrekking van

2.2.2-2.2.5
6; 10.2.3/5-7; 10.3.1.1

7; 10.2.1-7;
10.3.1.2

8; 10.2.3; 10.2.5; 10.3.1.3
9.2; 9.4; 9.5.2-5.4; 10.2.2; 10.2.4-2.5;

10.3.1.4
9.5.4; 9.6.1; 10.2.5-6; 10.3.1.4

9.3.1; 9.5.1; 10.2.3; 10.2.5; 10.3.1.4
6.3.1
7.6.5
8.3.1
7.5.2

6.3.8; 7.6.2
3.2; 3.3; 3.4; 4.3.1

6.3.3
7.3.1; 9.2.1

7.5.2
6.3.2; 7.6.3

6.3.3.3.2; 6.3.3.5.1
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De jurisprudentie is per grondrecht gerangschikt overeenkomstig de
hoofdstukindeling. Daarbinnen zijn de uitspraken per rechter chronologisch
weergegeven. Er wordt verwezen naar hoofdstuk- en paragraafnummers.

UITINGSVRIJHEID (hoofdstuk 6)

rami van beroep

Centrale Raad van Beroep en raden van beroep in sociale-verzekeringszaken

1978-03-16 ['s-Gravenhage]NJCM-Bulletin 1979, p. 52-63,
m.nt. J.A. Peters

6.1

Centrale Raad van Beroep en Ambtenarengerechten in ambtenaren- en pensioenzaken

1983-12-13

Voorzitter Ambtenarengerecht

[Rotterdam] AB 1984, 116 6.2.3

Ambtenarengerecht

1984-03-08
1985-11-20
1987-01-22
1988-03-24

[Rotterdam] TAR 1984, nr. 94
[Utrecht] TAR 1986 nr. 27
[Arnbem] TAR 1987, nr. 87
[Rotterdam] TAR 1988, nr. 152

6.2.3
6.2.1
6.2.5
6.2.1

Centrale Rami van Beroep

1935-10-17
1939-04-06
1950-02-07
1979-09-21
1983-05-11
1985-01-03
1985-11-12

1986-06-05
1986-06-05

ARB 1936, p. 61
ARB 1939, p. 690
ARB 1950, p. 568
AB 1980, 90, m.nt. EHN
AB 1983, 451, m.nt. JCvdH
TAR 1985, nr. 59
AB 1986,579, m.nt. C.A.J.M. Kortmann en
HH, (m.nt. F. Kistenkas, NJCM-Bulletin 1986,
p. 160-164, 237-238)
AB 1987, 149, m.nt. HH
TAR 1986, nr. 208

6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.2
6.2.4
6.2.3

6.2.2
6.2.2
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TAR 1987, nr. 32
TAR 1987, nr. 166, AB 1987,520, m.nt, HH
TAR 1988, nr. 165, (noot G.L. Coolen TAR
1988, p. 601-{)02)
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1986-11-27
1987-05-26
1988-06-16

6.2.1
6.2.1
6.2.2

Afdeling rechtspraak Raad van State

Yoorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State

1978-05-31
1979-08-16
1979-10-18
1979-11-29
1980-06-06
1981-03-05
1981-03-27
1981-05-07

1981-05-14
1981-07-08
1981-07-30
1982-02-04
1982-07-06
1982-08-13
1982-09-28
1983-02-22
1984-03-09
1984-05-25
1984-07-20
1985-07-11
1985-08-08
1985-09-06
1986-01-02
1987-11-03
1988-08-09
1988-11-08
1989-08-10
1989-09-21
1989-10-04
1989-10-25
1990-03-15
1990-03-15

1990-06-07
1990-06-21
1990-08-17
1990-09-25
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AB 1978,460
AB 1980,297, m.nt. v.a.v.
tB/S VII nr. 78, m.n.t, de M.
AB 1980, 310, rn.nt. CLR
tB/S III nr. 194, m.nt. de M.
WRvS/R. 346181
tB/S XI, nr. 37, m.nt. de M.
AB 1981,573, m.nt. CLR, tB/S VII nr. 142,
m.nt. de M.
tB/S XI, nr. 42, m.nt. de M.
tB/S VII nr. 150, m.nt. de M.
AB 1981,550, m.nt. CLR
AB 1982,232, m.nt. CLR
AB 1983, 13
tB/S XI nr. 59, m.nt. M.C.B.
Gst. 6741, 11, m.nt. IMK
Gst. 6780, 8, m.nt. B.
AB 1985, 192
Weekoverzicht RvS/R.253/84
Gst. 6789, 5, m.nt. LC. Schroot
AB 1986,74
AB 1986, 182, m.nt. PvB
AB 1986,422, m.nt. P.J. Boon
AB 1986,433
Gst. 6855, 5, m.nt. B.
KG 1988,451
Gst. 6893, 10, m.nt. 1.M.H.F. Teunissen
Gst. 6889, 4, m.nt. B.
AB Kort 1989, 273
AB 1991, 371, m.nt. B.P. Vermeulen
AB 1991,359, m.nt. B.P. Vermeulen
KG 1990, 144
KG 1990, 182, Gst. 6907, 3, m.nt. B., KG
1990, 182
AB 1991, 226
KG 1990, 303
AB 1991,44, Gst. 6913, 3, m.nt. B.
AB 1991, 373, m.nt. B.P. Vermeulen

6.3.2
6.3.5
6.3.5
6.3.2
6.3.6
6.3.3
6.3.3
6.3.2

6.3.3
6.3.6
6.3.2
6.3.2
6.3.3
6.3.6
6.3.1
6.3.1
6.3.7
6.3.1
6.3.7
6.3.3
6.3.2
6.3.4
6.3.5
6.3.1
6.3.2
6.3.2
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.3
6.3.1
6.3.1

6.3.1
6.3.3
6.3.4
6.3.3
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1990-12-07 KG 1991,64 6.3.7

Afdeling rechtspraak Raad van State

1977-08-26
1978-03-16
1978-04-14
1978-10-10

1978-10-19
1978-10-23
1978-12-14
1979-10-03
1980-06-13
1980-10-16
1981-01-22
1981-04-28

1981-06-02
1981-06-26

1981-06-26
1981-08-20
1982-03-12
1982-04-29
1982-05-07
1982-10-01
1982-12-20

1982-12-23
1983-02-24
1983-03-14
1983-05-06
1983-05-17
1984-07-31
1985-05-21

1985-07-01
1985-08-15
1985-09-12
1985-09-30
1985-11-14
1986-01-14
1986-01-23

1986-04-10
1987-01-19

tB/S III nr. 26, m.nt. M.C.B.
AB 1979, 198
tB/S III nr. 70, m.nt. 1.M. de Meij
AA 1979, p. 477-485, m.nt. F.C.L.M. Crijns,
tB/S III, nr. , m.nt. M.C.B
tB/S III nr. 98, m.nt. de M.
AB 1979, 499, m.nt. FHvdB
tB/S III nr. 105a, m.nt. V.
AB 1980,247, m.nt. C.L.R
AB 1981, 311
tB/S V nr. 202, m.nt. de M.
Gst. 6692,2
AB 1981,480, m.nt. vdV, tB/S III, m.nt. de
M.
tB/S III, nr. 263, m.nt. de M.
AB 1981, 526, m.nt. CLR, tB/S III nr. 273,
m.nt. de M.
tB/S III nr. 272, m.nt. de M.
Gst. 6692, 3
Gst. 6725, 4, m.nt. 1.M.K
Gst. 6725, 5, m.nt. J.M.K
AB 1982, 582, m.nt. C.L.R
Gst. 6743, 8, m.nt. 1.M.K
AB 1983, 243, NJCM-Bulletin p. 133-140,
m.nt. R. de Winter
AB 1983, 270, m.nt. CLR
AB 1983,477
AB 1983, 399, m.nt. CLR
Gst. 6781,7, m.nt. 1.M.K.
AB 1983,514
tB/S V nr. 353, m.nt. F.A.M. S.
AB 1986, 28, m.nt. JHvdV, tB/S III nr. 614,
m.nt. F.A.M. S.
AB 1986, 91
AB 1986,75
AB 1987,279, m.nt. P.J. Boon
tB/S V nr. 381, m.nt. F.A.M. S.
AB 1986, 458, m.nt. PvB
Weekoverzicht RvS/R.3.105/86
Weekoverzicht RvSIR.3.162-17l/86 (3.108 tim
3.111)
tB/S 1986 nr. 73, m.nt. B. de W.
AB 1988,58, m.nt. P.J. Boon

6.3.4
6.3.3
6.3.1
6.3.2

6.3.5
6.3.1
6.3.8
6.3.2
6.3.1
6.3.8
6.3.1
6.3.1

6.3.3
6.3.2

6.3.1
6.3.1
6.3.2
6.3.2
6.3.2
6.3.2
6.3.7

6.3.2
6.3.3
6.3.2
6.3.2
6.3.4
6.3.1
6.3.5

6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.8
6.3.1
6.3.2
6.3.8

6.3.1
6.3.4
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1987-04-27
1988-04-08
1988-04-08

1988-04-08
1988-05-20
1989-08-30
1989-08-30
1989-10-02
1989-12-05
1990-02-20
1990-03-26
1990-07-19
1990-08-07
1990-08-22
1990-09-05
1990-09-05
1991-05-09
1991-05-21
1991-06-24

1991-07-15
1991-08-08
1991-08-12
1991-08-23

Gst. 6848, 4, m.nt. 1.M. Kan
AB 1988, 357, m.nt. JHvdV
Gst. 6869, 5, mnt. B., AB 1989, 88, m.nt. PJ.
Boon, NJCM-Bulletin 1989,p. 821-835, m.nt.
J. van der Velde
Weekoverzicht RvS R.3.153/88
Gst. 6864, 5, m.nt. HH
AB 1991,358, m.nt. B.P. Vermeulen
AB 1991,370, m.nt. B.P. Vermeulen
AB 1990,387, m.nt. PJ. Boon
ABkort 1990, 26
ABkort 1990, 279
ABkort 1990, 664
ABkort 1990, 776
ABkort 1990, 847
Gst 6927, 5, m.nt. F.H. Kistenkas
AB 1991,360, m.nt. B.P. Vermeulen
AB 1991, 372, m.nt. B.P. Vermeulen
ABkort 1991, 634
ABkort 1991, 653
AB 1992, 26, m.nt. P.J. Boon, Gst. 6930, 3,
m.nt. B.
AB 1992, 27, Gst 6931,6
ABkort 1991, 924
ABkort 1991, 974
ABkort 1991, 1105

6.3.2
6.3.1
6.3.7

6.3.1
6.3.8
6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.2
6.3.8
6.3.3
6.3.2
6.3.3
6.3.3
6.3.2
6.3.3
6.3.1

6.3.4
6.3.3
6.3.3
6.3.7

Afdeling geschillen van bestuur Raad van State

Yoorziuer Afdeling geschilleri van bestuur Raad van State

1991-04-26
1992-01-21

Gst. 1991,6931,7, m.nt. B.
ABkort 1992, 223

6.4.1
6.4.1

1992-04-09

Afdeling geschillen van bestuur Raad van State

ABkort 1992, 513 6.4.1

Hoge Raad

1892-11-07
1922-02-13
1950-11-28
1950-11-28
1951-02-27
1951-03-17
1960-01-12
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W 6259
NJ 1922, p. 473
NJ 1951, 137
NJ 1951, 138
NJ 1951,472
NJ 1953, 389
NJ 1960,273

6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
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1960-03-22
1961-05-23
1965-06-25
1967-01-24
1968-01-09
1972-01-18
1977-09-19
1978-06-27
1979-02-27
1979-06-05
1979-10-02
1981-04-14
1981-06-09
1981-10-27
1982-03-02
1982-06-15
1983-04-05
1983-05-17
1983-06-28
1986-01-21
1986-02-11
1987-02-13
1987-05-26

1987-10-23
1987-12-11

1988-01-05

1989-09-25

1989-10-17
1989-11-03

Gerechtshof

1983-03-23
1985-10-30
1985-12-19

President rechtbank

1981-06-25
1985-06-07
1985-06-07

NJ 1960,274, m.nt. W.P.
NJ 1961,427
NJ 1966, 115
NJ 1967,270
NJ 1968, 105, ARB 1968, p. 72 e.v., m.nt. S.
NJ 1972, 193
NJ 1978, 516
NJ 1979, 59, m.nt, M.S.
NJ 1979, 324
NJ 1979, 553, m.nt. M.S.
AB 1980,231, m.nt. JR St
NJ 1981,444
NJ 1981,516, m.nt. EAA
NJ 1982, 103, m.nt. ThWvV
NJ 1984, 133, m.nt. JAB
NJ 1983, 121, m.nt. ThWvV
NJ 1984, 134, m.nt. JAB
NJ 1983,616
NJ 1984,64
AB 1986, 572, E.A. Alkema
NJ 1986, 673, m.nt. ThWvV
NJ 1987, 899
NJ 1988, 1005, m.nt. MS, Gst. 6846, 3, m.nt.
B., NJCM-Bulletin 12-8, m.nt. A.W. Heringa
NJ 1988, 319
RvdW 1987, 237, NJCM-Bulletin 1988, p.
121-128, m.nt. R. de Winter
Gst. 6872, 5, NJCM-Bulletin 1989, p. 439
e.v., m.nt. R. de Winter
NJCM-Bulletin 1989, p. 950-952, m.nt. R. de
Winter
AB 1990, 318, m.nt. FHvdB
AB 1990, 150; NJ 1991, 168, m.nt. EAA

6.3.1
6.4.1
6.3.8
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.5
6.3.3
6.3.6
6.3.1
6.3.3
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.1
6.3.3
6.3.1
6.3.1
6.4.1
6.3.3
6.3.5

6.3.8
6.3.3

6.3.1

6.3.1

6.3.1
6.3.2

[Leeuwarden] NJ 1984, 380
['s-Gravenbage] KG 1985, 374, en 1986, p. 18
['s-Gravenbage] KG 1986, 125, Informatie-
recht/AMI 1986, p. 52-55, m.nt. W. Hins

6.3.2
6.3.3
6.3.3

[Amsterdam] KG 1981,90
['s-Gravenhage] KG 1985, 182
['s-Gravenbage] KG 1985, 183

6.3.3
6.3.3
6.3.3
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Kroon

1965-10-25
1972-08-09
1975-08-26
1986-06-05

AB 1966, p. 10, m.nt. St.
no. 23, AB 1973, 194
AB 1977,29
Stb. 337, AB 1986, 569, m.nt. BJvdN

6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.6

1964-05-25

Gerecht van eerste aanleg Curacao

6.3.3NJ 1965, 412

Europese Commissie voor de rechten van de mens

1979-05-05 D&R 16,68 6.3.3

Europees Hof voor de rechten van de mens

1985-03-25
1989-11-20
1990-03-28
1990-05-22
1991-11-26

A.90
A.165
NJ 1991, 739, m.nt. EEA
NJ 1991,740, m.nt. EEA
A.216 en 217

6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.3
6.3.8

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

155/73
52/77
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