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De inhoudelijke aanleiding voor dit eerbewijs aan Jan de Meij is een serie regel-
gevende besluiten die liggen op de grens tussen de uitingsvrijheid en  openbaar-
heidsvraagstukken – onderwerpen waar Jan de Meij bijzondere affiniteit mee 
heeft. In deze bijdrage zal ik me beperken tot het aspect van uitingsvrijheid. De 
bedoelde regelgevende besluiten lijken klassieke voorbeelden te behelzen van 
censuur. De zeer schaarse jurisprudentie en literatuur over dit soort besluiten lijken 
deze censuur echter toe te willen staan. Wat nog zeker leek te zijn aan artikel 7 van 
de Grondwet – het censuurverbod ten aanzien van drukwerken – is kennelijk 
onzekerder dan het scheen. Reden allereerst om na te gaan enerzijds wat ‘censuur’ 
betekent, en wat het censuurverbod van artikel 7 van de Grondwet eigenlijk 
inhoudt. Vervolgens houd ik de bedoelde regelgevende besluiten, welke 
betrekking hebben op het publiceren uit stukken die bij de overheid berusten, tegen 
het licht van het censuurverbod.1  

Het censuur-begrip 

Het begrip ‘censuur’ lijkt preciezer dan het is. Censuur is per definitie preventief, 
zo is de opvatting onder hedendaagse Nederlandse juristen.2 Maar slechts binnen 
het taalspel van de Nederlandse jurist kan men zich dit soort categorische bewe-
ringen veroorloven, zo blijkt uit een vergelijking met het gewone spraakgebruik 
en met vroegere en buitenlandse rechtsstelsels.  

In het algemene spraakgebruik blijkt men in heden en verleden onder censuur 
niet alleen voorafgaand verlof te verstaan, maar ook allerlei andere vormen van 
zowel voorafgaand als repressief overheidstoezicht op uitingen (vooral drukwerk). 
Zo werd de (in 1966 afgeschafte) Index Librorum Prohibitorum geassocieerd met 
 
1 Na het schrijven van deze bijdrage werd ik geattendeerd op G.A.I. Schuijt, Het censuur-

verbod in de Nederlandse Grondwet en de rechtspraak, thans gepubliceerd op <www. 
ivir.nl>, later te verschijnen in: A. Berenboom e.a., Censuur. Referaten van het 
colloquium van 16 mei 2003, Brussel, Larcier 2003, p. 125-154. Deze publicatie is 
slechts in voetnoten verwerkt. De bijdrage van Schuijt geeft een algemeen overzicht van 
het censuurverbod in de eerste drie leden van artikel 7. 

2 J.M. De Meij e.a., Uitingsvrijheid. De vrije informatiestroom in grondwettelijk perspek-
tief, Amsterdam: Otto Cramwinckel 2000, p. 94; C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel 
recht, Deventer: Kluwer 2001, 416; Van der Pot/Donner/Prakke e.a., Handboek van het 
Nederlandse Staatsrecht, 14e druk, Deventer: Kluwer 2001, p. 290.  

1 

http://www.ivir.nl/publicaties/schuijt/censuurverbod.pdf
http://www.ivir.nl/publicaties/schuijt/censuurverbod.pdf
http://www.ivir.nl/
http://www.ivir.nl/
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de censuur die door de kerkelijke overheid werd uitgeoefend, hoewel deze Index 
per definitie betrekking heeft op boeken die reeds gepubliceerd zijn.3 De fameuze 
Index on Censorship gebruikt de term censuur op een wijze die repressieve 
censuur mede omvat. Dit is ook hoe erover wordt gesproken en geschreven in 
verband met velerlei vormen van beperking van de uitingsvrijheid, zowel waar het 
gaat om literaire en kunstzinnige uitingen als bij godsdienstige, filosofische en 
politieke uitingen.4  

Ten tijde van de Republiek werd het begrip censuur vooral ook in de ruime 
definitie gehanteerd. Weliswaar werd preventieve censuur vanaf het begin van de 
boekdrukkunst gebezigd als de meest ingrijpende vorm van censuur. Echter ook 
bij dit medium bleek het moeilijk publicatie en verspreiding telkens vòòr te zijn. In 
de loop van de 17e eeuw bleek de preventieve boekencensuur in de Noordelijke 
Nederlanden niet effectief genoeg en werd de censuur repressiever: men moest 
zich in hoge mate verlaten op beloning voor verklikkers, op kerkelijke instanties 
en buitenlandse ambassadeurs die onwelgevallige literatuur en lectuur 
aanmeldden.5 Zo tolerant als het wel is voorgesteld, was men in de zeventiende 
eeuwse republiek toch niet: de drukpersvrijheid kende belangrijke en niet te 
onderschatten beperkingen.6 En dit alles werd in verband gebracht met ‘censuur’, 
en niet helemaal ten onrechte: repressieve beperkingen hadden vaak een zeer grote 

 
3 Wel werd onderscheid gemaakt tussen de preventieve censuur, in de zin van de censor 

die boekwerken beoordeelt met het oog op kerkelijk verlof of kerkelijke goedkeuring 
(vgl. thans Codex iuris canonici 1983, canones 822 e.v. die een beperkte goedkeurings-
plicht voorschrijft) en de repressieve kerkelijke sanctie, censura, jegens boeken die niet 
zonder gevaar voor geloof en zeden gelezen kunnen worden, welke in beginsel bestaat in 
het verbod zulke boeken te lezen.  

4 Zie R.B. Downs e.a. (red.), The First Freedom Today: Critical Issues Relating to 
Censorship and to Intellectual Freedom, Chicago: American Library Association 1984; 
het indrukwekkende R. Zipser (red.), Fragebogen: Zensur, Zur Literatur vor und nach 
dem Ende der DDR, Leipzig: Reclam 1995; L. Janssen en Willem van Toorn (red.), 
Manuscripten branden niet: censuur in de twintigste eeuw, Amsterdam: De Balie 1997; 
H.J.G. Beunder, De strijd om het beeld: over de behoefte aan censuur, ’s-Gravenhage: 
VUGA 1994; en vele anderen.  

5 I. Weekhout, De boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van druk-
pers in de zeventiende eeuw, Den Haag: Sdu 1998. Dit proefschrift werd geschreven aan 
het Pierre Bayle Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen – een instituut 
vernoemd naar iemand wiens totale gedrukte oeuvre vanaf 1757 tot 1966 op de index van 
verboden boeken van de RK kerk stond; zie M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving, 
1960, p. 59; zie ook <http://www.univ.com.br/acmm/Diversos/ Informacoes/ 
filosofia/espiritismo_e_religiao/Index_Librorum_Prohibitorum/ILP-autor/ILP-autor.html>. 
Op de index blijken ook de opera omnia te staan van een geleerde waarnaar de Nijmeegse 
faculteit der rechtsgeleerdheid een van haar onderzoeksinstituten heeft vernoemd, Gerard 
Noodt. 

6 Weekhout 1998, p. 368; zie ook in genoemd boek de lijst verboden drukwerken, pp. 371-
388. Weekhout weerlegt historisch minder degelijk onderbouwde opvattingen als van 
H.A. Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, Groningen: Wolters-Noordhoff 1972. 
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reikwijdte en beoogden te bestrijden wat met preventieve maatregelen alleen niet 
goed lukte.  

Kijken we naar buitenlandse constitutioneel stelsels, dan komen we in de Duit-
se Grundgesetz de term ‘censuur’ tegen in artikel 5, eerste lid, derde volzin: 

Eine Zensur findet nicht statt. 
De Duitse jurisprudentie is over deze bepaling buitengewoon helder: met censuur 
wordt bedoeld preventieve censuur, Vorzensur, en niet Nachzensur.7 Desalniet-
temin heeft een enkeling deze uitleg van het censuur-begrip, verwijzend naar de 
Duitse grondwetsgeschiedenis en het stelsel van de Duitse grondwet, betwist.8 
Onder censuur zou elke vorm van systematisch staatstoezicht op uitingen moeten 
worden begrepen, zodat ook Nachzensur verboden zou zijn.9 Door deze her-defi-
nitie vallen sommige beperkingen op de uitingsvrijheid niet onder het censuur-
verbod (maar onder de overige beperkingsclausules), maar worden bepaalde 
vormen van repressief toezicht die thans niet verboden lijken, ontoelaatbaar. Een 
dergelijke benadering sluit wellicht beter aan op het gewone taalgebruik, en mis-
schien zelfs op de bedoeling en het stelsel van de Grundgesetz, zij blijkt echter 
weinig tot geen steun te vinden in de jurisprudentie. De eenvoud van een strikt 
juridisch censuur-begrip dat zich beperkt tot voorafgaand verlof, heeft beslist iets 
aantrekkelijks. Zodra men een dergelijke staat van eenvoud heeft bereikt, zal men 
deze niet zomaar opgeven. 

De situatie in de Verenigde Staten lijkt volgens inleidende boekjes voor leken 
op een dergelijk censuur-begrip aan te sluiten: prior restraint is onder het First 
Amendment verboden, zo luidt de stelling. In Amerikaanse ogen is prior restraint 
iets zeer verwerpelijks dat zeker – ook in de rechtspraak – wordt geassocieerd met 
‘censuur’. Bij nadere beschouwing ligt het met het censuurverbod in de Ameri-
kaanse praktijk allemaal toch net iets ingewikkelder. Dit wordt vooral (maar niet 
alleen) veroorzaakt doordat prior restraint niet alleen algemene stelsels van 
voorafgaand verlof omvat, maar ook rechterlijke oordelen, althans rechterlijke 
bevelen, die de uitingsvrijheid beperken of ontnemen.10 Welke rechterlijke 
bevelen en welke verlofstelsels echter onder het verbod van prior restraint vallen, 

 
 7 BVerfGE 33, 52 (op 72). 
 8 F. Rohde, Die Nachzensur in Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG. Ein Beitrag zu einem einheitlichen 

Zensurverbot, Inaugural-Dissertation, Kiel 1996. 
 9 Censuur is dan ‘planmäßige oder systematische Überwachung’, Rohde 1996, p. 145-155. 
10 Near v. Minnesota, 283 US 697, 51 S.Ct. 625, 75 L.Ed. 1357 (1931). Dit betrof een wet 

van de staat Minnesota op grond waarvan een gerecht de verdere publicatie van een 
weekblad verbood. Het Supreme Court per Hughes J. stelde: ‘If we cut through mere 
details of procedure, the operation and effect of the statute in substance is that public 
authorities may bring the owner or publisher of a newspaper or periodical before a judge 
upon a charge of conducting a business of publishing scandalous and defamatory matter 
[...] and unless the owner or publisher is able and disposed to bring competent evidence 
to satisfy the judge that the charges are true and are published with good motives and for 
justifiable ends, his newspaper or periodical is suppressed and further publication is 
made punishable as a contempt. This is of the essence of censorship.’ 
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is een bron van betrekkelijk ingewikkelde jurisprudentie van het Supreme Court 
geworden. Zo werd buiten het begrip prior restraint een rechterlijk bevel 
gehouden tot inbeslagneming en vernietiging van een handelsvoorraad van 9 
miljoen dollar, hoewel slechts 7 voorwerpen daarvan in strijd werden geoordeeld 
met obscenity wetgeving;11 eenzelfde oordeel velde het Supreme Court over een 
rechterlijk spreekverbod binnen een bufferzone van 36 voet rond een 
abortuskliniek.12 

Censuur in de Grondwet 

Hoe ligt het in Nederland? Artikel 7 van de Grondwet zegt het als volgt: 
1.  Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten 
of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens 
de wet. 
2.  De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toe-
zicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. 
3.  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de 
voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof 
nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid 
volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor 
personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 
4.  De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handels-
reclame. 

In dit samenstel van bepalingen ligt een stevig preventief censuurverbod besloten. 
Bij drukwerken heeft niemand ‘voorafgaand verlof’ nodig, terwijl bij de omroep 
geen ‘voorafgaand toezicht’ op de inhoud van uitzendingen mogelijk is; en aan 
andere uitingen kan al evenmin de eis van ‘voorafgaand verlof’ worden gesteld.  

Opvallend is dat waar in het eerste en derde lid ‘voorafgaand verlof’ verboden 
wordt, onder het tweede lid ‘voorafgaand toezicht’ verboden is. Dat in het tweede 
lid van ‘voorafgaand toezicht’ in plaats van ‘voorafgaand verlof’ wordt gesproken, 
moet verklaard worden uit het gegeven dat men de omroep wel aan een ver-
gunningsstelsel wilde kunnen onderwerpen, zoals men vanouds had gedaan. Des-
alniettemin wilde men ‘censuur’ op de inhoud van specifieke uitzendingen onmo-
gelijk maken.  

Dit brengt een belangrijk element in het censuur-verbod naar voren. Immers, het 
blijkt aldus dat een vergunningstelsel denkbaar is dat niet gericht is op het con-
troleren van de specifieke inhoud van concrete uitzendingen. Dit impliceert dat het 
verbod van deze laatste vorm van toezicht op de inhoud – het controleren van de 
specifieke inhoud van concrete uitingen - kennelijk de harde kern is van het censuur-
verbod.  

 
11 Alexander v. United States, 509 U.S. 544 (1993). 
12 Madsen v. Women’s Health Center, 512 U.S. 753 (1994).  
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Dit wordt bevestigd in het arrest over het ondertitelingsverbod van 11 december 
1987.13 In een ministeriële regeling, de Kabelregeling, werd kort gezegd een 
ondertitelingsverbod afgekondigd voor verspreiding van televisieprogramma’s via 
de kabel, behoudens toestemming van de minister; deze geeft toestemming 
wanneer gebleken is dat een programma geen reclame bevat. De Hoge Raad oor-
deelde dat weliswaar blijkens artikel 7 lid 4 van de Grondwet handelsreclame niet 
valt onder de bescherming van artikel 7 van de Grondwet, maar dat genoemd 
vierde lid er niet toe strekt preventieve censuur als bedoeld in artikel 7, ‘met 
inbegrip van lid 2 de tweede zin’, mogelijk te maken met het oogmerk een verbod 
op handelsreclame af te dwingen.14 

Twee dingen blijken uit dit arrest. Ten eerste: in artikel 7 lid 4 wordt wat betreft 
de bescherming van de uitingsvrijheid wel een voorbehoud gemaakt ten aanzien 
van handelsreclame, dat zich naar de letter tevens uitstrekt over censuur; maar 
censuur van handelsreclame is niet toegestaan wanneer deze tevens toezicht 
behelst op uitingen die geen handelsreclame zijn.  

Een tweede punt van dit arrest is dat de Hoge Raad de kern van het censuur-
verbod beschrijft, niet alleen zoals bedoeld in het tweede lid, maar ook die van het 
eerste en derde lid van artikel 7 van de Grondwet. De Hoge Raad betrekt uit-
drukkelijk niet slechts het censuurverbod van de tweede zin van artikel 7 lid 2 in 
zijn overwegingen, maar spreekt van de aan het vierde lid ‘voorafgaande leden die 
zich met inbegrip van lid 2 tweede volzin tegen het censuurverbod richten’. Uit de 
bewoordingen van de Hoge Raad volgt dat de kern van het censuurverbod vooral 
schuilt in het voorafgaand toezicht op de inhoud van uitingen. 

Dit spoort met de verspreidingsjurisprudentie over artikel 7 lid 1, welke ten aan-
zien van het ‘openbaren’ duidelijk maakt dat dit slechts betrekking heeft op de in-
houd van drukwerken: weliswaar is een (naar tijd, plaats en wijze) beperkt 
gemeentelijk verlofstelsel ten aanzien van de verspreiding van drukwerken 
toelaatbaar, maar een gemeentelijke verspreidingsbeperking mag generlei be-
trekking hebben op de inhoud van de te verspreiden uitingen.15 Dit impliceert dat 

 
13 HR 11 december 1987, nr. 13020, RvdW 1987, 237, Informatierecht/AMI 1988, p. 37 

m.nt. A.W. Hins, NJ 1990, 93, m.nt. WHH en MS. 
14 ‘Een en ander brengt mee dat voormelde bepalingen in feite neerkomen op het vergen 

van voorafgaand toezicht op de inhoud van de over te brengen, vanuit het buitenland 
aangeboden televisieprogramma's. Dat betekent dat ‘het ondertitelingsverbod’ in strijd is 
met de tweede zin van art. 7 lid 2 Grondwet. Dat het voorafgaande toezicht uitsluitend 
beoogt na te gaan of en in hoeverre in die programma’s sprake is van het ‘maken van 
handelsreclame’ in de zin van lid 4 van gemelde grondwetsbepaling doet daaraan, anders 
dan het middel II onder 1 betoogt, niet af: art. 7 lid 4 strekt niet ertoe om, in weerwil van 
de voorafgaande leden die zich met inbegrip van lid 2 tweede zin, tegen preventieve 
censuur richten, een dergelijke censuur niettemin te veroorloven in geval die censuur het 
bij voorbaat afdwingen van een verbod op het maken van handelsreclame beoogt’ 
(cursivering toegevoegd). 

15 HR 28 november 1950, NJ 1951, 137 (Tilburg). Overigens blijkt dit arrest op het punt 
van  vergunningstelsels verschillend gelezen te kunnen worden, waar de Hoge Raad zegt 
dat gemeenteraden bevoegd zijn aan de verspreiding beperkingen te stellen ‘zonder haar 
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het ‘voorafgaand verlof’ waarover het eerste lid spreekt, in essentie betrekking 
heeft op een verlofstelsel dat gericht is op toezicht op de inhoud van drukwerken, 
ook wanneer het gaat om een bij wet ingesteld verlofstelsel. Het is immers niet in te 
zien waarom een gemeentelijke overheid wel een beperkt vergunningsstelsel zou 
mogen instellen ten aanzien van de verspreiding, maar de formele wetgever niet.16 
Het derde lid van artikel 7 zegt daarom eigenlijk het duidelijkst waar het om draait 
(mijns inziens dus ook bij het eerste lid), namelijk dat niemand een voorafgaand 
verlof nodig heeft vanwege de inhoud van een te openbaren gedachte of 
gevoelen.17 

De verboden van artikel 7 van de Grondwet hebben dus in essentie betrekking 
op het voorafgaand toezicht op de inhoud van uitingen. Dit voorafgaand toezicht 
op de inhoud krijgt zijn meest kritieke vorm door het stellen van een vergunnings-
vereiste, ‘voorafgaand verlof’ zoals de Grondwet het noemt. Deze vorm van voor-
afgaand toezicht is dan ook telkens verboden wanneer dit toezicht betrekking heeft 
op de inhoud van de uiting. Precies dit is het wezen van het censuurverbod van 
artikel 7 van de Grondwet.  

In het licht van deze conclusie kan men zich afvragen of een voorafgaand toe-
zicht op de inhoud van uitingen dat niet verbonden is aan een vergunningseis, 
verboden zou zijn. Dan hebben we het dus over een systeem waarin men voor-
genomen uitingen wel moet voorleggen, maar het publiceren zelf niet van toe-
stemming afhankelijk is. Historisch gesproken is er enige aanleiding deze vorm 
van toezicht toelaatbaar te achten.  

Voorafgaand toezicht, dat geen voorafgaand verlof behelst: grondwettig? 

Het censuurverbod zoals dat in de Grondwet is opgenomen, gaat terug op het Sou-
verein Besluit van 24 januari 1814, Stb. 1814, nr 17. Daarbij werden onder meer 
alle ‘Fransche Wetten en Reglementen, betrekkelijk de Boekdrukkerij en den 
Boekhandel, daaronder begrepen die, welke de Nieuwpapieren betreffen, ... geheel 
en al afgeschaft’ (artikel 1), en ‘de Inspecteurs van de Boekdrukkerij en den Boek-
handel van hunne posten ontslagen’ (artikel 2). Dit gebeurde blijkens de consi-
derans omdat de bedoelde wetten, reglementen en inspectie nadelig waren voor de 
 

in het algemeen te verbieden of van een voorafgaand verlof afhankelijk te stellen’. Mijns 
inziens moet dit zo begrepen worden dat een algemeen verbod en een algemeen verlof 
ontoelaatbaar is, maar een beperkt verlof mogelijk is. 

16 Kortmann 2001, p. 419, stelt dat de formele wetgever bevoegd is de verspreiding van 
gedrukte stukken aan een algemeen verlofstelsel vanwege de inhoud te onderwerpen, 
hoewel hij daaraan toevoegt dat dit het censuurverbod zou verzwakken. Mij lijkt een 
dergelijk verlofstelsel evident in strijd met het verbod van voorafgaand verlof.  

17 Een algeheel verbod of verlofstelsel voor het bekendmaken (verspreiden) van een uiting 
betekent dat men geen inhoud meer mag geven aan een uiting en heeft dus betrekking op 
de inhoud, het openbaren. Dit geldt ten aanzien van het eerste lid;  niet is in te zien 
waarom het niet ten aanzien van het derde lid geldt. Ik meen dan ook dat er geen 
wezenlijk verschil bestaat tussen de bescherming die achtereenvolgens het eerste en 
derde lid van artikel 7 bieden.  
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handel en voor de vrijheid. Naast de afschaffing van de censuur, komen we in 
artikel 4 van het Souverein Besluit al de huidige beperkingsclausule tegen: ‘Een 
ieder is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft, drukt of uitgeeft: indien de 
schrijver niet bekend is, of aangewezen kan worden, is de Drukker alleen aanspra-
kelijk.’18 Waar het ons nu om gaat, is dat in ditzelfde besluit het auteursrecht 
geregeld en gesanctioneerd wordt en wel door invoering van een zeer uitvoerig 
stelsel van voorafgaand overheidstoezicht gericht op de bescherming van het 
auteursrecht. Voor publicatie moest van elk drukwerk een exemplaar in drievoud 
aan het departement van binnenlandse zaken worden gezonden.19 Wie voornemens 
was een buitenlands werk te vertalen, was aan een nog strikter toezichtsregime 
onderworpen. Men moest eerst het betreffende werk aan het gemeentebestuur 
tonen, het voornemen moest vervolgens driemaal in de plaatselijke of naburige 
courant bekend worden gemaakt; en binnen zes maanden diende men zes hele 
vellen van de vertaling aan het gemeentebestuur te tonen en daarvan opnieuw kond 
te doen in de plaatselijke (of naburige) courant (artikel 11). Deze bepalingen 
komen neer op voorafgaand toezicht op de inhoud van drukwerken, zonder dat er 
voorafgaand verlof nodig is om ze te publiceren – dit laatste was namelijk net in dit 
Besluit afgeschaft. Wel gaat dit voorafgaand toezicht gepaard met een verbod om 
inbreuk te maken op het auteursrecht. 

De grondwetsgeschiedenis wijst uit dat het grondwettelijk censuurverbod terug-
gaat op dit Souverein Besluit. Men zou daarom wellicht kunnen stellen dat het cen-
suurverbod niet bedoeld was om elk voorafgaand inhoudelijk toezicht onmogelijk 
te maken. Of dit nu nog als geldend recht moet worden beschouwd, is echter 
onzeker. Wanneer een dergelijk inhoudelijk toezicht omvattend is, zou dit wel zeer 
veel komen te lijken op een stelsel van voorafgaand verlof. Of een dergelijk stelsel 
naar stellig recht heden ten dage toegestaan is, is moeilijk te beoordelen.  

Er wordt wel gewezen op de – op het eerste gezicht – verregaande taal die de 
Hoge Raad bezigt in het arrest over het Haags ventverbod (HR 7 november 1892, 
W. 6259).20 In dit arrest concludeerde de Hoge Raad dat openbaarmaking van 
gedachten en gevoelens niet door ‘preventieve maatregelen mag worden belet’, 
daarbij benadrukkend dat het niet alleen gaat om een verbod van censuur in strikte 
zin maar om ‘voorafgaand verlof’ in het algemeen, zoals het geval is bij een alge-
meen verspreidingsverbod. Maar wat nu als het voorafgaand toezicht niet tevens 
een voorafgaand verlof omvat?  
 
18 Artikel 5 vult aan: ‘Elk stuk, dat, zonder naam van den Schrijver of Drukker, en zonder 

aanwijzing van den tijd en de plaats der uitgave, in het licht komt, zal als een Libel be-
schouwd, en de Uitgever of Verspreider daarvan als Paskwil schrijver vervolgd kunnen 
worden.’  

19 Artikel 12: ‘Van alle gedrukte Werken, hoe genaamd ook, zullen, vóór derzelver uitgave, 
drie Exemplaren, (welke, voor zooverre dezelve meer dan honderd bladzijden bevatten, 
ingebonden zullen moeten zijn), aan het departement van Binnenlandsche Zaken gezon-
den worden; zullende over derzelver emplooi nader worden gedisponeerd; en zijn onder 
deze bepalingen ook alle Nieuwspapieren en periodieke Werken, Kaarten en Plaat-
werken begrepen.’  

20 Zie De Meij e.a. 2000 en Schuijt (zie noot 1 hierboven). 
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Ook zou kunnen worden gewezen op de memorie van toelichting bij de grond-
wetsherziening van 1983, waarin de regering stelde dat de formule ‘niemand heeft 
voorafgaand verlof nodig’ elke preventieve beperking verbiedt.21 Daarentegen liet 
de regering de verspreidingsjurisprudentie intact, zodat een beperkt verspreidings-
verbod niet onder het verbod van voorafgaand verlof kwam te vallen. Duidelijk-
heid over de toelaatbaarheid van voorafgaand toezicht op de inhoud welk niet aan 
een verlof gebonden is, is daarmee uiteindelijk niet verschaft. 

Wel blijkt uit de regeringsaanwijzingen inzake de vrijheid van meningsuiting 
van ambtenaren, dat uitingen van ambtenaren door het bevoegde gezag uitsluitend 
achteraf kunnen worden getoetst aan het criterium van artikel 125a van de Ambte-
narenwet (te weten het in redelijkheid verzekerd zijn van de goede functiever-
vulling en het goede functioneren van de openbare dienst).22 Dit wordt in de Aan-
wijzingen toegelicht met de volgende stelling:  

Artikel 7 van de Grondwet verbiedt te allen tijde preventieve toetsing van een uiting. 
Het gaat derhalve steeds om toetsing achteraf van reeds gedane uitingen. 

Als deze stelling juist is, dan betekent dit dat elke vorm van voorafgaand toezicht, 
dus zeker elk min of meer stelselmatig toezicht op de inhoud van uitingen onder 
artikel 7 van de Grondwet, verboden is, ook als voorafgaand toezicht niet kan lei-
den tot een verbod de uiting te publiceren. De zeer categorische stelling dat voor-
afgaande toetsing ‘te allen tijde’ door artikel 7 Grondwet verboden wordt, wordt 
overigens weer ontkracht door wat daarop onmiddellijk volgt: 

Dit neemt niet weg dat de ambtenaar zelf, zo hij daartoe behoefte voelt, voorgenomen 
uitingen aan zijn bevoegd gezag kan voorleggen. Het bevoegd gezag is verantwoor-
delijk voor de handhaving van de normen. 

Dit betekent dat voorafgaand toezicht op uitingen van ambtenaren dus wel moge-
lijk is, namelijk als een ambtenaar een voorgenomen uiting ter toetsing voorlegt 
aan het bevoegde gezag. 

De vraag of voorafgaand toezicht moet zijn gekoppeld aan een verlof van over-
heidswege om onder het censuurverbod te vallen, moet daarmee open blijven – al 
zijn er goede redenen om te stellen dat elk voorafgaand toezicht verboden is. 

Wat de rechter doet, is nooit censuur 

Naar positief recht is het thans zeker dat rechterlijke verboden tot het publiceren 
van uitingen noch onder het begrip ‘voorafgaand verlof’, noch onder ‘voorafgaand 
toezicht’ kunnen vallen. Onder omstandigheden namen lagere rechters, in een rela-
tief omvangrijke en genuanceerde jurisprudentie aan dat een rechterlijk verbod wel 
degelijk kon neerkomen op een grondwettelijk verboden vorm van voorafgaand 

 
21 Nng, deel IA, p. 18-19. 
22 Zie Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren, Stcrt.1998, nr. 104 p. 8, Aanwij-

zing 14. 
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toezicht of verlof.23 Deze jurisprudentie is door de Hoge Raad zeer recent en in 
categorische termen in zijn arrest van 2 mei 2003 geheel en al van tafel geveegd. 
Het ging in casu om een algeheel rechterlijk verbod aan SBS6 om enig materiaal 
dat geschoten is met betrekking tot een bepaalde affaire, in een aflevering van het 
televisieprogramma Breekijzer uit te zenden.24 Het feit dat een dergelijk verbod 
voor deze specifieke uiting naar haar inhoud en voor ‘eeuwig’ wordt gegeven, doet 
daaraan volgens de Hoge Raad niets af; effectieve rechtsbescherming staat voorop, 
en wat daarbij op censuurverboden lijkt te stuiten, is geen censuur.25  

Toestanden als rond de prior restraint jurisprudentie in de Verenigde Staten zijn 
met dit arrest voor wat betreft de Grondwet voorkomen. Het betekent echter ook 
dat de New York Times de Pentagon Papers case in Nederland bij de Hoge Raad 
nooit zou hebben kunnen winnen, althans niet wanneer die gebaseerd zou worden 
op de Grondwet.26 Wat betreft het EVRM zou dat wellicht anders kunnen liggen, 
 
23 Voor een overzicht zie De Meij e.a. 2000, p. 98-100 en 281, en het in noot 1 genoemde 

artikel van Schuijt. Recent nog voorzieningenrechter Rb Amsterdam, 22 november 2002, 
<www. rechtspraak.nl>, LJN-nummer: AF1242 Zaaknr: KG 02/2711, r.o. 9: ‘De 
vordering strekkend tot een verbod tot het openbaar maken en verspreiden van foto’s met 
het portret van [eiser] is zo algemeen gesteld, dat dit neerkomt op preventieve censuur. 
Een dergelijk verbod is in strijd met zowel artikel 10 EVRM als artikel 7 Grondwet. Ook 
dit deel van de vordering moet dus worden afgewezen.’ Materieel dezelfde overweging 
door dezelfde rechter, zelfde datum, LJN-nummer: AF1235 Zaaknr: KG 02/2683, r.o. 6. 

24 HR 2 mei 2003, <www.rechtspraak.nl>, LJN-nummer: AF3416, zaaknr: C01/240HR; 
Mediaforum 2003-6 nr. 30 m.nt. Schuijt (deze annotatie heeft schrijver dezes niet kunnen 
raadplegen), r.o. 4.3.2: ‘Er bestaat mede in het licht van art. 3:296 BW echter geen grond 
aan te nemen dat het in art. 7 Grondwet neergelegde verbod van censuur – het 
voorafgaand overheidstoezicht op een voorgenomen uiting – in de weg zou staan aan de 
bevoegdheid van de rechter met het oog op een effectieve rechtsbescherming een uiting 
die jegens een ander onrechtmatig is, te verbieden.’ Zie over dit onderwerp verder 
J.M. de Meij, ‘Hoe kunnen de media de bewakers bewaken?’, NJCM-bulletin 1987, 
p. 275-282; De Meij e.a. 2000, p. 98-100; H. Drion, ‘Het rechterlijk verbod en de vrijheid 
van meningsuiting’, in: H.L. Bakels e.a. (red.), Op de grenzen van komend recht 
(Beekhuis-bundel), Deventer: Kluwer 1969, p. 97; P.J. Boukema, ‘Het radio- en tele-
visiebestel in Nederland’, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van België en Nederland, 1970, p. 207; D.E. Bunschoten, ‘Civielrechtelijk 
publikatieverbod en de vrijheid van meningsuiting: een tweelandenpunt’, Ars Aequi 36 
(1987) 5, p. 311; Kortmann 2001, p. 416-417, voetnoot 499.  

25 De HR doet dit argument in r.o. 4.3.4 af er enerzijds wijzend op het feit dat in kort geding 
slechts een voorlopig verbod wordt gegeven, anderzijds stellend dat het onrechtmatig 
karakter aan een handeling niet enkel door tijdsverloop komt te ontvallen. Juist gezien 
het laatste zou men zich dienen af te vragen of de rechter wel in het kader van 3:296 BW 
(dat door de HR in verband wordt gebracht met het recht op effectieve rechtsbescher-
ming, en door de A-G in zijn conclusie beschouwd werd als fundamenteel grondrecht) tot 
een dergelijk verbod bevoegd is of zou moeten zijn. 

26 US Supreme Court, New York Times v. United States, 403 U.S. 713 (1971); deze 
uitspraak van 6 tegen 3 (met 10 verschillende opinies) gaat er vanuit dat er een ‘heavy 
presumption’ tegen een rechterlijk prior restraint, een presumptie die de regering in dit 
geval niet wist te weerleggen. 
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omdat daaronder ook rechterlijke bevelen een ontoelaatbare prior restraint kunnen 
opleveren – maar dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld, met name 
in het licht van de noodzaak van een dergelijk verbod voor onbepaalde tijd in een 
democratische samenleving. Aan de Grondwet en het daarin besloten liggende 
censuurverbod heeft de Hoge Raad echter geen boodschap. Sterker, de Hoge Raad 
meent blijkens dit arrest dat de Grondwet beperkingen van de uitingsvrijheid 
toestaat die niet nodig zijn in een democratische samenleving en disproportioneel 
zijn.27 Een bizarre Grondwet, die van de Hoge Raad. 

Ministeriële en ambtelijke censuur 

Thans bespreek ik een aantal regelingen en praktijken die aanleiding gaven tot het 
bovenstaande onderzoek naar de reikwijdte van het censuurverbod. 

Vooral in de sfeer van toegang tot archieven bestaan verschillende regelingen 
en praktijken waarin toegang tot bepaalde niet openbare stukken kan worden ver-
leend, mits publicaties over die stukken ter voorafgaande goedkeuring worden 
voorgelegd. Ook buiten de archiefsfeer blijkt aan de toegang tot vertrouwelijke 
informatie, door de overheid deze zelfde voorwaarde te worden gesteld.  

De moeder dezer regelingen en praktijken is het besluit van de ministerraad van 
23 februari 1973, Stcrt 1973 nr. 50. Dit besluit behelst ‘nadere aanwijzingen be-
treffende de voorwaarden waaronder notulen van de ministerraad en van de vaste 
colleges uit de raad die jonger zijn dan 50 jaar, door de betrokken archief-
beheerders voor raadpleging kunnen worden toegankelijk gesteld’.28 Gelegenheid 
tot raadplegen wordt gegeven ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van 
een bepaald onderwerp (artikel 1). De raadpleger dient echter een verklaring te 
ondertekenen waarin hij zich onderwerpt aan, onder meer, de voorwaarde dat 
voordat zal worden overgegaan tot het in enigerlei vorm publiceren van gegevens 
die aan de notulen zijn ontleend, de voorgenomen publicatie zal worden 
voorgelegd aan de archiefbeheerder (artikel 5 onder a). Deze is bevoegd de 
publicatie van bepaalde uit de notulen afkomstige gegevens te verbieden (artikel 5 
onder b). De gronden van een verbod moeten aan de raadpleger worden 
meegedeeld (artikel 5 onder b), maar deze gronden worden niet limitatief 
opgesomd in het besluit. Slechts wordt gesteld dat de archiefbeheerder ‘in elk 
geval’ gehouden is erop toe te zien dat de te publiceren tekst geen onevenredige 
schade kan toebrengen aan de belangen van personen die op het moment van 

 
27 De HR stelt in r.o. 4.3.4 dat een beroep op het bedoelde proportionaliteitsbeginsel in het 

kader van artikel 7 van de Grondwet niet slaagt omdat deze bepaling ‘voor een beperking 
van het recht op vrijheid van meningsuiting niet de eis stelt dat deze in een democratische 
samenleving noodzakelijk is.’ Nota bene dat de HR niet meent dat er bij constitutionele 
toetsing een grens besloten ligt in de taak van de rechter. 

28 Dit besluit is nog steeds van kracht. Navraag bij de Rijksarchiefinspectie wijst uit dat er 
wel discussie geweest is om dit besluit aan te passen naar aanleiding van de Archiefwet 
1995, maar uiteindelijk is het besluit niet gewijzigd.  
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publicatie nog in leven zijn, noch aan de betrekkingen met vreemde mogendheden 
(artikel 6). 

Er zij op gewezen dat dit besluit strikt genomen geen algemeen voorafgaand 
verlof behelst, maar voorafgaand toezicht dat kan leiden tot een specifiek verbod. 
Uitdrukkelijke toestemming of uitdrukkelijk verlof is niet nodig. 

Er is naast dit besluit een groot aantal andere ministeriële regelingen die voor-
legging van voorgenomen publicaties aan een minister of andere ambtsdrager of 
ambtenaar (zoals een secretaris-generaal van een departement, of zorgdrager of 
beheerder van een overheidsarchief) vergen.29 Deze voorlegging is althans voor 
wat betreft in archieven bewaarde gegevens, naar verluidt, geïnspireerd op het 
zojuist genoemde ministerraadsbesluit.30 In tegenstelling tot het besluit van de 
ministerraad, bevatten deze regelingen echter wel een expliciet verlofstelsel. Zij 
volgen verschillende modellen. Een aantal stelt toegang tot gespecificeerde archie-
ven of verzameling informatie waarvan de openbaarheid beperkt is, afhankelijk 
van de voorwaarde dat het in enigerlei vorm publiceren van gegevens uit de 
relevante archiefbescheiden ‘schriftelijke toestemming’ vereist van een minister, 
archivaris of andere ambtenaar.31 In andere regelingen wordt het vereiste van 
toestemming niet in de regeling zelf opgenomen maar wordt verwezen naar een 
door het Algemeen Rijksarchief (thans het Nationaal Archief) gehanteerd For-
mulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven, of naar 
eenzelfde type formulier dat in een bijlage bij die regeling is opgenomen (welke 
bijlage soms wel32 maar vaak niet algemeen bekend is gemaakt).33 Een enkele keer 
komen we een regeling tegen die zowel verwijst naar het Formulier als zelf regelt 
dat publicatie slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming.34 

Het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven 
varieert enigszins naar inhoud. Vast element is echter de daarin opgenomen voor-
waarde dat een voorgenomen publicatie waarin gebruik is gemaakt van of waarin 
gegevens worden gepubliceerd uit de relevante archiefbescheiden, zal worden 

 
29 In de praktijk worden bij overdracht van particuliere archieven aan overheidsarchieven 

in een overeenkomst dezelfde voorwaarden vastgelegd als in de ministeriële regelingen 
waartoe wij ons hieronder beperken. Alles wat wij hieronder zullen stellen, geldt ook 
voor deze overeenkomsten. 

30 F.C.J. Ketelaar, ‘Bescherming van de privacy’, Nederlands Archievenblad 1995, p. 103; 
zie ook de toelichting bij het besluit van de staatssecretaris van OC en W, van 
8 december 1994, Stcrt.1994, 243, p. 25, inzake wijziging beperking openbaarheid 
rechterlijke archiefbescheiden. 

31 Ministeriële regelingen Stcrt. 1991, 102, art. 2 (Rijksarchivaris van de Tweede Afde-
ling); Stcrt.1994, 243, art. 1 sub c (beheerder van het rijksarchiefbewaarplaats); Stcrt. 
1995, 12, artikel 1 in fine (de minister van Justitie); Stcrt. 1996, 27, art. 1 (directeur van 
het Rijksarchief); Stcrt. 2001, 238, art. 1 (idem); Stcrt.2002, 48, art. 1 (idem).  

32 Stcrt. 1995, 35, p. 13; Stcrt. 2001, 129. 
33 Aldus ministeriële regelingen Stcrt. 1995, 35; Stcrt. 2000, 216; Stcrt. 2000, 226; Stcrt. 

2000, 233; Stcrt. 201, 47; Stcrt. 2001, 129; Stcrt. 2002, 27, p. 27; Stcrt. 2002, 66; Stcrt. 
2003, 42, p. 7. 

34 Scrt. 2001, 18, regeling BiZa nr. 1743624/01. 
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voorgelegd aan een aangeduide archivaris, minister of secretaris-generaal van een 
ministerie, die schriftelijke toestemming moet geven alvorens kan worden gepubli-
ceerd; tevens wordt meestal bepaald dat de bevoegde autoriteit de gevraagde 
toestemming kan weigeren onder mededeling van de gronden van deze weige-
ring.35  

Een wettelijke grondslag voor de genoemde formulieren ligt in de Archiefwet 
1995, die in artikel 15 de uitzonderingen op de openbaarheid regelt. Deze uitzon-
deringen kunnen slechts worden gemaakt met het oog op de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of zijn bondgenoten, of het an-
derszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden (lid 1). De beperkingen 
op de openbaarheid (behalve die met betrekking tot het belang van de Staat of zijn 
bondgenoten) kunnen worden opgeheven of ten aanzien van een verzoeker buiten 
toepassing worden gelaten indien het belang van de gestelde beperking niet op-
weegt tegen het belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden (lid 3). 
In dit kader wordt het meer genoemde Formulier gehanteerd.  

Een sanctie op de niet-naleving van de voorwaarden die in het Formulier 
worden gehanteerd, wordt kennelijk gevonden in artikel 17, dat stelt dat de 
beheerder van een archief bevoegd is een verzoek tot raadpleging of gebruik van 
archiefbescheiden af te wijzen indien naar zijn oordeel archiefbescheiden aan de 
verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd.36 Ketelaar, de oud-
rijksarchivaris, stelde in 1995 dat deze bepaling in het algemeen rijksarchief in 27 
jaar slechts tweemaal was gebruikt. Hij vertelt niet of dit was ter sanctionering van 

 
35 Voor een model zie Stcrt. 1995, 35, p. 13; een variant in Stcrt. 2001, 129. Op verschei-

dene plaatsen op de website van het nationaal archief zijn verwijzingen te vinden naar 
formulieren en de daarin vervatte voorwaarden; zo bijvoorbeeld op pagina <http:// 
195.169.26.14/ toegangen/20301.ead/20301.ead.html>, een Verklaring nopens de inzage 
van beperkt openbare bescheiden behorend tot het archief van de ministeries voor 
AOK/van AZ, Kabinet van de Minister-President (1924) 1942-1979(1989), waarin de 
volgende voorwaarde voorkomt: ‘De ondergetekende verplicht zich, niet tot bekend-
making in enigerlei vorm van enig aan de inzage ontleend gegeven of enige op zodanig 
gegeven gebaseerde conclusie te zullen overgaan dan na schriftelijk verzochte en 
verkregen toestemming van of namens de Secretaris-Generaal van het ministerie van 
Algemene Zaken, Postbus 20001, 2500 EA ’s-Gravenhage.’  

36 Vergelijk ook de voorwaarde in het formulier van de Verklaring nopens de inzage van 
beperkt openbare bescheiden van het archief van de minister-president en het ministerie 
van algemene zaken, te vinden in de inventaris beschrijving van dit archief op de website 
van het nationaal archief: ‘De ondergetekende aanvaardt zijn/haar volledige juridische 
aansprakelijkheid jegens de Staat der Nederlanden en derden voor (de gevolgen van) 
onzorgvuldig gebruik van de aan inzage ontleende gegevens. In het bijzonder verklaart 
hij/zij ermee bekend te zijn dat zulk onzorgvuldig gebruik voor de beheerder van de 
archiefbewaarplaats aanleiding kan zijn voor gebruikmaking van zijn bevoegdheid onder 
art. 17 lid 2 van de Archiefwet 1995, behelzende afwijzing van enig verder verzoek tot 
raadpleging of gebruik van archiefbescheiden onder die beheerder berustend.’ 
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een weigering een publicatie tevoren aan de bevoegde instantie ter goedkeuring 
voor te leggen.37 

De praktijk 

Heel veel gevallen waarin gebruikers die toegang wensen tot informatie zich tegen 
de voorwaarde van voorafgaand verlof verzetten, zullen er niet zijn. Dat de sanctie 
van (thans) artikel 17 Archiefwet 1995 zo weinig is gebruikt, wijst daar al op. 
Onderzoekers zullen deze voorwaarde voor lief nemen ten einde kennis te kunnen 
nemen van voor hun onderzoek waardevolle informatie. Toch zijn er enkele ge-
vallen aan het licht gekomen van enkelingen die zich met de eisen niet konden 
verenigen. Eén hield zich gewoon niet aan de gestelde voorwaarde, de ander stopte 
het betreffende historisch onderzoek.  

De eerste was Anil Ramdas, die zich baseerde op niet-openbare bronnen voor 
zijn bijdrage aan het boek ‘Het nadeel van de twijfel’.38 Zijn artikel bevatte de 
weerslag van een aantal bezoeken aan de Adviescommissie voor Vreemdelingen-
zaken, inclusief de ‘raadkamer’ daarvan, in een veertigtal zaken. Het onderzoeks-
werk van Ramdas had niet of niet alleen betrekking op bij de overheid berustende 
bescheiden in de zin van de Archiefwet. Toch werd hem toegang verleend tot de 
normaliter vertrouwelijke informatie, op voorwaarde van ondertekening van de 
ons inmiddels bekende verklaring waarin hij zich ertoe verbond het concept van 
zijn publicatie voor toestemming voor te leggen in dit geval aan de voorzitter van 
de ACV en de minister van Justitie. Hij werd door de Staat voor de rechter 
gedaagd, onder meer omdat hij zich niet had gehouden aan de door hem 
ondertekende verklaring. In eerste instantie werd de vordering door de President 
van de rechtbank Amsterdam afgewezen.39 De president meende dat Ramdas de 
voorwaarden van de door hem ondertekende verklaring niet had geschonden, zodat 
de publicatie niet onrechtmatig was. Ten overvloede voegde de president daaraan 
toe dat, zelfs als Ramdas zich tegenover de Staat onrechtmatig zou hebben 
gedragen, het toch vrij staat te publiceren ‘nu geen van de beperkingen op het recht 
op vrijheid van meningsuiting welke zijn vermeld in artikel 10 lid 2 EVRM zich 
hier voordoen.’ Curieus genoeg verwijst de president niet naar het in artikel 7 lid 1 
van de Grondwet vervatte censuurverbod.  

In hoger beroep werd dit vonnis vernietigd.40 Het Hof meende dat de president 
ten onrechte tot de conclusie kwam dat Ramdas de voorwaarden van de verklaring 
niet had geschonden, en wees de vordering van de Staat tegen Ramdas alsnog toe. 
Het Hof stelt geheel niets over de uitingsvrijheid. Dus ook niet over de vraag of de 
voorwaarde van voorafgaande toestemming tot publicatie grondwettig is. Dit is 
jammer, want daar kan gerede twijfel over bestaan. 

 
37 Dit is de uitleg die Ketelaar 1995, p. 103-104 daaraan geeft.  
38 B.G. Ramcharan e.a., Het nadeel van de twijfel: de rol van informatie in de Nederlandse 

asielprocedure. Amnesty International Amsterdam 1990, 196 pp. 
39 Pres. Rechtbank Amsterdam 17 januari 1991 (Mr. Asscher) KG 91/62a, AB 1991, 222. 
40 Hof Amsterdam, 8 juli 1993, rolnr. KG 235/91, Kort Geding 1993, 282. 
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Het andere geval is dat van Nanda van der Zee. Zij trad in de publiciteit toen zij 
het schrijven van een biografie van Lou de Jong staakte, omdat zij weigerde een 
verklaring te tekenen op grond waarvan zij toegang zou krijgen tot archieven van 
het NIOD op voorwaarde dat haar uiteindelijke manuscript, met het oog op 
privacy-bescherming, voor toestemming zou worden voorgelegd aan de minister 
van OC en W.41 

De ongrondwettigheid van de regelingen die voorafgaand verlof 
voorschrijven 

Bezien we achtereenvolgens het besluit van de ministerraad over toegang tot 
ministerraadsnotulen van 1973, en vervolgens de voorwaarde van toestemming 
voor publicatie die in de andere regelingen over niet-openbare archieven te vinden 
zijn, op hun grondwettigheid. 

Zoals gezegd, gaat het bij het besluit van de ministerraad om een voorwaarde 
die strikt genomen geen verlofstelsel inhoudt. Wel kan op basis van voorafgaand 
toezicht de publicatie verboden worden. Dit zal in de praktijk nader afgedwongen 
kunnen worden door het vragen van een rechterlijk verbod. Dit verbod is, zo 
mogen we gezien de recente jurisprudentie van de Hoge Raad aannemen, zelf geen 
vorm van censuur dat onder het verbod van artikel 7 lid 1 van de Grondwet valt. 
Maar of dit ook het geval is met de aan zo’n verbod ten grondslag liggende 
regeling is nog maar de vraag. Het antwoord daarop hangt (mede) af van de vraag 
of het verbod van ‘voorafgaand verlof’ in artikel 7 lid 1 Grondwet tevens 
‘voorafgaand toezicht’ omvat indien dit voorafgaand toezicht niet gepaard gaat 
met een vergunningseis. Men kan zich op het standpunt stellen dat het verschil 
tussen ‘voorafgaand verlof’ en voorafgaand toezicht zonder vergunningseis, maar 
met de mogelijkheid van een voor de rechter afdwingbaar verbod op publicatie, 
flinterdun is – te dun om het laatste niet onder het grondwettelijk censuurverbod te 
brengen.  

Wellicht dient men in dit verband te onderscheiden tussen een algemeen verbod 
dat achteraf gesanctioneerd wordt en een specifiek verbod. In het geval van het 
besluit over de ministerraadsnotulen gaat het om het verbieden van een specifieke 
publicatie. We mogen er echter vanuit gaan dat dit niet meer is dan een uitvloeisel 
van een algemeen verbod om de privacy of andere belangen te schenden, civiel-
rechtelijk gezegd: om onrechtmatig jegens derden of de Staat te handelen. Dit 
laatste verbod om civielrechtelijke of strafrechtelijke delicten te begaan bestaat 
altijd. Het problematische in verband met de uitingsvrijheid schuilt in de sanctie: 
deze kan in beginsel slechts achteraf worden opgelegd. Zo bezien is een algemeen, 
en misschien zelfs een specifiek verbod in samenhang met voorafgaand toezicht 
(zonder verlofstelsel) wellicht niet in strijd met het verbod van ‘voorafgaand ver-
lof’ in de zin van artikel 7 lid 1 Grondwet. 

 
41 Zie NRC Handelsblad 26 mei 1999, p. 3; Het Parool 26 mei 1999, p. 11. 
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Bij de ministeriële regelingen42 die expliciete toestemming van een overheids-
orgaan vergen (hetzij in de regeling zelf, hetzij in een formulier waarnaar de rege-
ling verwijst) alvorens gepubliceerd mag worden, gaat het duidelijk om vooraf-
gaand verlof. Daarom moeten deze regelingen vooralsnog in strijd met artikel 7 
lid 1 van de Grondwet worden geoordeeld.  

Daarbij moet worden opgemerkt dat, zelfs als deze regelingen niet zouden moe-
ten worden beschouwd als ‘voorafgaand verlof’ in de zin van artikel 7 lid 1 van de 
Grondwet, hun rechtmatigheid ook in ander opzicht ernstig betwijfeld moet wor-
den. Zij voldoen namelijk niet aan de beperkingsclausule ‘behoudens ieders ver-
antwoordelijkheid volgens de wet’. Hetzelfde geldt overigens ook voor het besluit 
van de ministerraad van 1973. 

De voorwaarden vervat in de relevante formulieren en ministeriële regelingen 
moeten worden beschouwd als beleidsregels. Deze beleidsregels zien specifiek op 
het afwegen van belangen in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb, in 
verband met artikel 15 lid 3 van de Archiefwet 1995. De belangenafweging kan al 
in eerste instantie tot de conclusie leiden dat, gezien de aard van het door de ver-
zoeker voorgenomen onderzoek, verzoekers belang niet opweegt tegen het belang 
van niet-openbaarheid. Censuur in de vorm van voorafgaand toezicht op publi-
caties is dan niet aan de orde. De belangenafweging kan echter in eerste instantie 
tot de conclusie leiden dat (voorzover dit aan de orde is) de privacy niet in over-
wegende mate in het geding is, althans een persoon niet onevenredig wordt 
bevoor- of benadeeld door verschaffing van toegang tot de documenten. Volgens 
de voorschriften of voorwaarden moet dit nogmaals getoetst worden ten einde over 
toestemming tot publicatie te beslissen. Dit brengt de uitingsvrijheid in het geding. 
Een beperking van grondrechten (nl. de uitingsvrijheid) kan echter nooit gebaseerd 
zijn op een beleidsregel. Aangetekend zij, dat blijkens de verschillende regelingen 
ook niet-grondrechtelijke belangen tot het weigeren van toestemming kunnen lei-
den, namelijk wanneer sprake is van onevenredige benadeling of bevoordeling van 
personen of het belang van de Staat of zijn bondgenoten. Van een botsing van 
grondrechten, die vaak moet worden opgelost op basis van een belangenafweging, 
is dus ook al niet altijd sprake.  

Een alternatieve visie nader beschouwd 

Een geheel andere benadering is die van Vermeulen,43 die meent dat men praktisch 
niet zonder een dergelijke constructie kan. Het gaat zijns inziens in essentie om een 
privaatrechtelijke constructie waarbij men niet te maken heeft met een min of meer 
eenzijdige gezagsrelatie tussen overheid en onderdaan, maar met een meer gelijk-
waardige onderhandelingsverhouding, waarbij de overheid bepaald (vertrouwelijk 
of privacygevoelig) materiaal ter beschikking stelt, in ruil waarvoor toezeggingen 

 
42 En de overeenkomsten bedoeld in voetnoot 29. 
43 B.P. Vermeulen, ‘Beperking van grondrechten’. In: J.B.J.M. ten Berge (red.), De Grond-

wet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle: WEJ Tjeenk Willink 
1995, pp. 26-27. 
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gevraagd moeten kunnen worden met het oog op de bescherming van grondrechten 
van medeburgers. 

Deze visie wint, althans op het eerste gezicht, nog aan kracht in het licht van de 
bijzondere omstandigheden waarin de bedoelde belangenafweging zich voordoet. 
Het is onomstreden dat het gaat om toegang tot documenten die niet openbaar zijn. 
Rechtens bestaat er geen titel tot toegang tot die documenten; het gaat typisch om 
een begunstigend besluit. Hieraan mogen wel degelijk voorwaarden worden 
gesteld ter bescherming van fundamentele rechten en belangen van derden en de 
Staat.  

Bij nadere beschouwing kan deze visie echter geen stand houden, niet op consti-
tutionele noch op praktische gronden. De constitutionele gronden zijn daarbij 
doorslaggevend. 

Het is waar dat de constructie van de toezeggingen in ruil voor toegang tot niet-
openbare stukken iets heeft van een quid pro quo. Dit blijkt ook uit het feit dat in 
de voorwaarden voor toegang tot niet-openbare archieven soms een 
aansprakelijkheid jegens de Staat en jegens derden voor onzorgvuldig gebruik van 
de inhoud van archieven gesteld wordt.  

Toch is het een wat vreemde quid pro quo: openbaarheid in ruil voor het toe-
stemmen in censuur. Vervreemdbaarheid van publiekrechtelijke grondrechten en 
misbruik van grondrechten zijn vraagstukken die zich bij een dergelijke benade-
ring aandienen – vraagstukken die het bestek van dit opstel verre te buiten gaan. Ik 
volsta erop te wijzen dat dergelijke problematieken in horizontale verhoudingen 
voor allerlei nuance en compromis vatbaar zijn; dat het afstand doen van een 
(grondwettelijk niet te beperken) fundamenteel recht in ruil voor openbaarheid 
mogelijk zou zijn jegens een openbaar ambt, acht ik echter niet aanvaardbaar. Het 
is moeilijk te begrijpen dat men het voor ambtenaren onmogelijk acht een stelsel 
van voorafgaand toezicht in te richten omtrent het gebruik dat deze maken van de 
uitingsvrijheid, maar dat het wél toegelaten zou zijn voorafgaand verlof in te 
stellen voor publicaties van gewone burgers die toegang verkrijgen tot docu-
menten. 

Zelfs al zou de toestemming in censuur in ruil voor toegang tot documenten in 
echt privaatrechtelijke termen als een overeenkomst te vatten zijn, dan nog kan de 
redenering niet slagen. Het is intussen een uitgemaakte zaak dat de overheid tel-
kens wanneer zij optreedt, dus ook in een strikt privaatrechtelijke context, ertoe 
gehouden is de grondrechten te eerbiedigen – ook bij het sluiten van strikt pri-
vaatrechtelijke contracten, zoals bij verhuur van zalen, enzovoorts.44 Dus als het al 
zou gaan om een privaatrechtelijke constructie – maar daarvan is in elk geval geen 
sprake bij de ministeriële regelingen die het toestemmingsvereiste stellen – dan 
nog zou het gaan om een privaatrechtelijke weg die het publiekrechtelijk censuur-
verbod doorkruist.  

Ook valt te betwijfelen of de praktijk niet zonder dit soort constructies kan. Zo 
goed als lokale overheden niet verplicht zijn een gemeentelijke theaterzaal aan wie 
dan ook en voor welke voorstelling dan ook te verhuren, alleen omdat de overheid 

 
44 HR 26 april 1996, RvdW 1996, 99, Rasti Rostelli. 
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de inhoud van specifieke voorstellingen niet als weigeringsgrond mag hanteren, en 
zo goed als de luchtmacht niet verplicht is iedereen een gratis piloten-opleiding te 
verschaffen omdat de luchtmacht aan hen niet zo maar ontslag mag weigeren op 
grond van artikel 19 lid 3 Grondwet,45 zo zal ook een overheidsarchief niet hoeven 
toe te staan dat openbaarmaking van archieven tot schending van de privacy van 
personen leidt, alleen omdat censuur verboden is.  

Weliswaar lijkt censuur een effectief middel om publicaties tegen te gaan die 
een schending van de belangen van derden of van de Staat en zijn bondgenoten 
behelzen. De geschiedenis (en de zaak-Ramdas) leert echter dat de censuur niet op 
kan tegen wie zich daar niets aan gelegen laat liggen. Bovendien is de eis van voor-
afgaande toestemming niet het enig denkbare handhavingsinstrument. Een wél 
grondwettige mogelijkheid is aansprakelijkheidsstelling naar burgerlijk recht, die 
reeds genoemd wordt in sommige van de relevante voorwaarden. Daarnaast func-
tioneert er al een administratieve sanctie, zoals wij hierboven zagen, in artikel 17 
van de Archiefwet 1995. Het is denkbaar dat men dit te weinig vindt om te com-
penseren voor het afschaffen van de censuur. Men zou dan kunnen overwegen in 
de Archiefwet een specifieke strafsanctie in te voeren, hetzij een straf in strikte zin, 
hetzij een administratieve boete.  

Als men dan toch aan de slag gaat met het op meer grondwettelijke wijze be-
schermen van belangen van particulieren, derden of de Staat en zijn bondgenoten, 
dan kan men beter de verschillende voorwaarden voor toegang tot de archieven in 
de wet zelf regelen. Dat past bij een beperking van overheidswege van de 
uitingsvrijheid welke gebaseerd is op de inhoud van de stukken waarvan men de 
publicatie wil tegengaan en welke slechts repressief van aard kan zijn – dat is toch 
de strekking van dat andere element in artikel 7 lid 1: ‘... behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet’. 

Conclusie 

Wat is censuur? Nederlandse juristen zijn eenstemmig dat daarmee iets preventiefs 
wordt bedoeld. Artikel 7 van de Grondwet geeft daar alle aanleiding toe. Wat 
precies onder censuur valt en wat daarbuiten wordt overigens zelden gedefinieerd. 
‘Voorafgaand verlof’ is een element van wat verboden is. Maar beperkte verlof-
stelsels ten aanzien van verspreiding van uitingen blijken toelaatbaar.46 De meest 
gerede definitie van censuur is een ‘voorafgaand verlof gekoppeld aan vooraf-
 
45 CRvB 19 december 1992, TAR 1993, 34; op het oordeeel dat er voor een dergelijke 

inbreuk op het recht van vrije arbeidskeuze geen wettelijke beperkingsgrond bestaat, is 
de CRvB – maar niet op goede gronden – teruggekomen in CRvB 10 oktober 1996, TAR 
1997, 40. 

46 Schrijver dezes meent overigens dat de Nederlandse ‘verspreidingsjurisprudentie’ in ver-
gelijking met jurisprudentie over soortgelijke of andere leerstukken rond uitingsvrijheid 
in buitenlandse en Straatsburgse jurisprudentie niet moeilijker, ingewikkelder of 
onzekerder is, zoals wel eens gesuggereerd wordt; te meer wanneer men  in  aanmerking 
neemt dat het jurisprudentiële leerstuk in Nederland de uitingsvrijheid soms beter weet te 
beschermen dan onder die andere stelsels het geval is. 
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gaand toezicht op de inhoud van specifieke uitingen’. Betekent dit dat voorafgaand 
toezicht dat niet aan een vergunning is gekoppeld toelaatbaar is? Het lijkt alsof de 
regering zoiets bij de grondwetsherziening van 1983 ontoelaatbaar achtte: elke 
preventieve maatregel is verboden. Maar wat is ‘preventief’? Alleen als een over-
heidsmaatregel bewerkt dat een uiting daadwerkelijk ongepubliceerd blijft, of ook 
als er voorafgaand toezicht is dat niet of niet automatisch daartoe leidt? 

Het blijken vragen die nog altijd kunnen worden gesteld. In sommige regelgeving 
neigt de regering tot de ontoelaatbaarheid van nagenoeg elk voorafgaand toezicht, 
zoals bij de regels rond de uitingsvrijheid van ambtenaren; andere regelgeving stelt 
eenvoudigweg een vereiste van voorgaande toestemming voordat een burger kan 
overgaan tot publicatie van teksten vanwege hun inhoud, zoals gebeurt onder vigeur 
van artikel 15 van de Archiefwet 1995 en diens voorganger. Wellicht is een tussen-
vorm van voorafgaand toezicht dat gesanctioneerd kan worden met een rechterlijk 
verbod, naar huidig recht toelaatbaar. Maar vanuit de gedachte van het censuurver-
bod blijft het kantje boord. 

Eén ding is zeker: zelfs het ooit zo duidelijk lijkend grondwettelijk verbod van 
censuur van gedrukte stukken blijkt in de praktijk zo duidelijk nog niet te zijn.  
 

Utrecht, augustus 2003 
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