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Verzoekschrift 658/2005, ingediend door Daniel Mahmut Oeser (Duitse nationaliteit), 
over een gerechtelijk geschil betreffende de installatie van een satellietschotel voor de 
televisie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat zijn cliënt, een Duits staatsburger van Turkse afkomst, een 
satellietschotel heeft geïnstalleerd op het balkon van zijn huurappartement om een groot 
aantal programma’s in het Turks te kunnen ontvangen. Na de installatie van kabeltelevisie in 
het appartement vroeg de eigenaar een gerechtelijk bevel om van indiener te eisen dat hij zijn 
satellietschotel zou verwijderen. Het hof oordeelde in het voordeel van de eigenaar op grond 
van het feit dat de kabelverbinding voldoende keuze aan Duitse en Turkse zenders biedt en 
dat het recht van de eigenaar om zijn eigendom tegen storende elementen te beschermen 
belangrijker is dan het recht op vrijheid van informatie van de huurder. Indiener beweert dat 
dit vonnis indruist tegen de beginselen van vrij verkeer van goederen en diensten, zoals 
vastgelegd in het EG-Verdrag en de bepalingen van Richtlijn 97/36/EG en 93/83/EEG en hij 
vraagt bijgevolg dat een inbreukprocedure tegen Duitsland wordt aangespannen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Achtergrond/Feiten
Sinds 9 augustus 1999 huurt de heer Ilhan, Duits staatsburger van Turkse afkomst, een 
appartement in een gebouw aan de Popenreuteweg 7 te Ulm (Duitsland). De eigenaar van dat 
appartement is de stad Ulm. Begin 2000 werd in het appartement een kabelaansluiting 
aangelegd waarmee verschillende zenders kunnen worden ontvangen, onder meer vijf Turkse 
zenders. Bovendien kunnen via de kabel tegen een toeslag met een digitale tuner nog andere 
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programma's worden ontvangen. De heer Ilhan heeft op het balkon van zijn appartement 
echter twee draaibare satellietschotels gezet zonder daarvoor toestemming te vragen aan de 
eigenaar, wat tegen de huurovereenkomst indruist. In zijn brief van 5 juni 2000 heeft de 
eigenaar van het gebouw de heer Ilhan voor de laatste keer gevraagd om deze schotelantennes 
te verwijderen.

Na dit verzoek, dat zonder gevolg bleef, heeft de stad Ulm bij het Amtsgericht Ulm 
gerechtelijke stappen ondernomen. Met haar arrest van 18 juni 2004 heeft deze rechtbank 
uitspraak gedaan in het voordeel van de eigenaar en opdracht gegeven tot verwijdering van de 
satellietschotels. Het Amtsgericht Ulm stelde in dat vonnis dat het feit dat er geen 
toestemming was gevraagd om een schotelantenne neer te zetten niet automatisch betekent dat 
de installatie van schotelantennes een schending van de huurovereenkomst en een 
onrechtmatig gebruik van de huurwoning is. Door de verschillende belangen van elkaar af te 
wegen, d.w.z. het recht op informatie en het recht van eigendom, oordeelde het hof echter dat 
het belang van de huurder om een satellietschotel te hebben niet prevaleerde boven de 
belangen van de eigenaar. Volgens het Amtsgericht Ulm zijn de toegang tot het kabelnetwerk, 
de mogelijkheid om een digitale tuner te huren en de mogelijkheid om verschillende Duitse 
zenders te ontvangen voldoende om de belangen van de heer Ilhan te waarborgen. De 
belangen van de eigenaar om schade en visueel nadelige gevolgen voor het gebouw te 
voorkomen kregen in dit geval voorrang.

In zijn uitspraak van 22 april 2005 heeft het Landgericht Ulm de aanvraag voor gratis 
juridische bijstand in verband met het beroep tegen het arrest van het Amtsgericht Ulm 
verworpen. Deze rechtbank heeft zich in hoofdzaak gebaseerd op dezelfde overwegingen als 
die van de rechtbank van eerste aanleg. Op grond van de uitspraak van 22 april 2005 heeft de 
hogere instantie vervolgens het beroep verworpen met een arrest van 27 april 2005.

Omdat indiener van mening was dat het geen zin had de zaak bij het Bundesgerichtshof of het 
Bundesverfassungsgericht aanhangig te maken, heeft hij besloten de zaak in dit stadium niet 
aan deze rechtbanken voor te leggen.

Het verzoekschrift aan het EP
Indiener heeft bij het Europees Parlement een verzoekschrift ingediend waarin hij wijst op 
verschillende schendingen van de communautaire wetgeving, met name de regels voor het 
vrije verkeer van goederen en diensten, de richtlijn "Televisie zonder grenzen" en artikel 10 
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In zijn verzoekschrift geeft de heer 
Ilhan een juridische interpretatie van vermelde regels en verzoekt hij, in het licht van deze 
schendingen, een inbreukprocedure tegen de Duitse Bondsrepubliek in te stellen.

Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift
De Commissie wil er in de eerste plaats aan herinneren dat elke privé-persoon die over een 
schotelantenne wenst te beschikken, in principe de mogelijkheid moet hebben om deze te 
installeren. Het "recht op een schotelantenne" voor privé-personen wordt namelijk 
uitdrukkelijk vermeld in de mededeling van de Commissie op het gebied van het gebruik van 
schotelantennes van 27 juni 2001 (COM(2001)0351 def.). 

Dit "recht op een schotelantenne" volgt uit het beginsel van vrij verkeer en vrije ontvangst van 
diensten op de interne markt en van radio- en televisie-uitzendingen in de Europese 
Gemeenschap door toepassing van artikel 49 VEG (zie met name het arrest van 30 april 1974, 
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zaak Sacchi, C-155/73, punt 7, en nog recenter, het arrest van 29 november 2001, zaak De 
Coster, C-17/00, punt 28). Dit artikel is rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toepassing in de 
nationale rechtsorde. Bovendien binden de rechtstreeks van toepassing zijnde voorschriften 
van het Verdrag alle overheden van lidstaten die deze bijgevolg moeten naleven, zonder dat 
zij nationale uitvoeringsvoorschriften moeten aannemen (zie arrest van 15 oktober 1986, 
Commissie/Italië, punt 11). 

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is het vrije verkeer van 
diensten op de interne markt een fundamenteel principe van de communautaire wetgeving, 
waarvan niet alleen de verleners, maar ook de afnemers van diensten genieten (zie arrest van 
9 augustus 1994, Van der Elst, C-43/93, punt 13). De gedachte dat dit recht toebehoort aan de 
afnemers van diensten wordt tevens bevestigd door de inhoud zelf van het EG-Verdrag en met 
name door het beginsel van het "vrije verkeer van diensten", dat is vastgesteld in artikel 3, 
onder c) en in artikel 4, tweede alinea.

Daarenboven heeft de Commissie in haar voornoemde mededeling over de schotelantennes 
bevestigd dat het hinderen van de vrije keuze niet is toegelaten, en evenmin het maken van 
een onderscheid tussen de alternatieve manieren voor het afnemen van diensten, of 
onrechtstreekse beperkingen op het recht dat gebruikers hebben om een schotelantenne te 
gebruiken. Bijgevolg zou het ontoelaatbaar zijn om privé-personen te verplichten tot het 
ontvangen van uitzendingen via kabeltelevisie in plaats van uitzendingen via schotelantenne.

Het recht op een schotelantenne vloeit eveneens voort uit artikel 10 van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens, zoals dit wordt geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de 
rechten van de mens in zijn arrest van 22 mei 1990, Autronic. In dit arrest heeft het Europees 
Hof voor de rechten van de mens juist bevestigd dat artikel 10 van het Verdrag "niet alleen 
handelt over de inhoud van de informatie maar ook over de middelen van uitzending en 
ontvangst" en dat meer bepaald "de ontvangst van televisieprogramma's via een antenne - een 
schotelantenne of een andere - deel uitmaakt van het recht dat in de twee eerste zinnen van 
artikel 10 §1 wordt bekrachtigd". Zoals het verzoekschrift in herinnering brengt, omvat de 
vrijheid van meningsuiting die door het Verdrag wordt gewaarborgd, d.w.z. het recht om 
informatie te verspreiden en te ontvangen, eveneens het recht van privé-personen om een 
satellietschotel te installeren.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen maken 
de grondrechten integraal deel uit van de algemene rechtsbeginselen die in de communautaire 
rechtsorde zijn opgenomen (zie in dit verband de arresten van 17 december 1970, 
Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, punt 4; van 17 mei 1974, Nold, 4/73, punt 13; van 
13 december 1979, Hauer, 44/79, punt 15, en van 18 juni 1991, Elliniki Radiophonia, 
C-260/89, punt 41). Artikel 6, tweede alinea van het Verdrag over de Europese Unie bepaalt 
bovendien uitdrukkelijk: "De grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 1950, en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele 
tradities die de lidstaten gemeen hebben, maken als algemene beginselen deel uit van het recht 
van de Unie."

Het beginsel van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van meningsuiting mogen echter 
niet als absolute voorrechten worden beschouwd. Het individueel recht op installatie van een 
schotelantenne, dat onder de vrijheid van meningsuiting valt, moet worden uitgeoefend in 
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naleving van bepaalde voorwaarden voor informatie en overleg die eigen zijn aan 
flatgebouwen, en ook in naleving van de legitieme belangen van de eigenaars en moet in elk 
geval afzonderlijk worden beoordeeld.

De mogelijkheid om een schotelantenne te installeren zou echter niet mogen worden 
belemmerd door overdreven hoge kosten die gepaard gaan met de installatie- en 
gebruiksmodaliteiten, die als gevolg hebben dat de mogelijkheid van elke privé-persoon om 
alle uitzendingen die hij wil volgen, aan banden wordt gelegd, of – des te meer – door een 
algemeen verbod of een niet-gemotiveerde of andere weigering, bijvoorbeeld wegens 
esthetische of technologische redenen.

Uit de analyse van het door indiener voorgelegde dossier volgt echter niet dat indiener 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn rechten volgens artikel 49 van het EG-
Verdrag voor de nationale rechtbanken te doen gelden. De vereiste elementen wijzen er niet 
op dat indiener zijn rechten heeft ingeroepen die voortvloeien uit artikel 49 van het EG-
verdrag zoals die geïnterpreteerd worden in vermelde mededeling van de Commissie, waarop 
hij dus zijn argumentatie had kunnen berusten. Uit vaste rechtspraak vloeit namelijk voort dat 
het in de eerste plaats de taak is van de bevoegde nationale rechter om het communautair 
recht toe te passen en de gevolgtrekkingen van de rechtspraak van het Hof van de EG toe te 
passen in het kader van de processen die hem worden voorgelegd en volgens de specifieke 
feitelijke omstandigheden in elke situatie. In het kader van een dergelijke nationale procedure 
heeft de Duitse rechtspraak, volgens artikel 234 van het EG-Verdrag, bovendien de 
mogelijkheid om een prejudicieel geschil ter interpretatie voor te leggen aan het Hof van 
Justitie van de EG, dat als enige bevoegd is op dit vlak, en dat zich dan uitspreekt over de 
draagwijdte van het in artikel 49 EG bepaalde beginsel van vrij verkeer van diensten in een 
geval zoals het onderhavige. Door juridisch rechtstreeks terug te grijpen naar bovenbedoelde 
rechten die voortvloeien uit het EG-Verdrag, vormt een beroep op de Duitse rechtsinstellingen 
in dit geval de belangrijkste weg die de belanghebbende ter beschikking stond. In geval van 
problemen bij de interpretatie van de communautaire wetgeving zou de rechtbank waarvan de 
beslissingen niet in aanmerking komen voor een jurisdictioneel beroep volgens artikel 234 
zelfs verplicht zijn om een prejudicieel geschil voor te leggen aan het Hof van Justitie van de 
EG.

Besluit
Aangezien het verzoekschrift geen gegevens bevat die erop wijzen dat indiener gevraagd zou 
hebben om naleving van de rechten die voortvloeien uit het EG-Verdrag in de relaties met de 
eigenaar en in de nationale gerechtsprocedures en aangezien er dus geen duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de Duitse overheden deze rechten eventueel niet zouden naleven, zijn 
de diensten van de Commissie van mening dat zij niet beschikken over elementen die het 
starten van een inbreukprocedure volgens artikel 226 EG omwille van schending van artikel 
49 van het EG-Verdrag rechtvaardigen. De Commissie stelt bijgevolg voor de behandeling 
van het verzoekschrift af te sluiten. 


