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Verzoekschrift 450/2005, ingediend door N. Sarlui (Nederlandse nationaliteit), over 
satellietschotels en het vrije verkeer van diensten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in een appartement in Frankrijk en klaagt over het feit dat de eigenaars van het 
gebouw hem geen toestemming geven een eigen satellietschotel te plaatsen. Indiener voert aan 
dat onder de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het 
beginsel van het vrije verkeer van dienstverlening ook van toepassing is op gebruikers van 
grensoverschrijdende diensten. Conform de mededeling van de Commissie uit 2001 betreffende 
het algemene beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten heeft in principe iedereen 
het recht om desgewenst een satellietschotel te plaatsen. Aangezien hij wil profiteren van alle 
mogelijkheden voor culturele en linguïstische uitwisseling binnen de EU, verzoekt hij het 
Europees Parlement om steun.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006

1. Geschiedenis/De feiten

De heer Sarlui is een Nederlander die sinds 2000 in Frankrijk woont. Hij woont in een 
appartementsgebouw dat wordt beheerd door een beheerder, de wettelijke vertegenwoordiger 
van de vereniging van eigenaren van het gebouw.

De heer Sarlui heeft zonder toestemming van de beheerder een schotelantenne laten plaatsen. De 
correspondentie over deze kwestie en de verwijten aan het adres van de beheerder blijven echter 
vaag en de feiten zijn moeilijk te achterhalen. In de aanvullende informatie die in juli 2005 is 
verstuurd, wordt in twijfel getrokken of de activiteit en de aanwezigheid van de beheerder zelf 
wel wettelijk zijn.
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Op basis van een artikel over het gemeenschapsrecht inzake het gebruik van schotelantennes
heeft de heer Sarlui al twee brieven naar de Europese Commissie geschreven, die in oktober 
2003 en april 2004 zijn beantwoord. Het eerste antwoord ging over diensten en daarin werd hem 
verzocht om nadere informatie over de feiten. Het tweede antwoord was afkomstig van het 
kabinet van de heer Bolkestein en daarin werd een uitvoerige beschrijving van het relevante 
gemeenschapsrecht gegeven. 

De heer Sarlui heeft in juli 2005 een brief naar de diensten van de Commissie gestuurd met de 
aanvullende informatie voor het verzoekschrift, gericht aan het Europees Parlement. Hem werd 
aanbevolen een klacht neer te leggen bij de nationale rechtbanken, aangezien de aangehaalde 
problemen met de beheerder specifiek onder het nationaal recht vallen.

2. Het verzoekschrift aan het EP

De heer Sarlui verzoekt het Europees Parlement nu om steun om de Franse regering te wijzen op 
een inbreuk van artikel 49 van het Verdrag en van artikel 10 van het Verdrag van de rechten van 
de mens.

3. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie wil er om te beginnen aan herinneren dat in het algemeen alle particulieren 
desgewenst de mogelijkheid moeten hebben een schotelantenne te plaatsen en dat het begrip 
“recht op een schotelantenne” voor particulieren expliciet wordt genoemd in de mededeling van 
de Commissie van 27 juni 2001 over schotelantennes (COM(2001)0351). 

Deze mogelijkheid volgt met name uit artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van 
de mens, zoals geïnterpreteerd door het Hof voor de rechten van de mens in het arrest van 22 mei 
1990, Autronic. In dit arrest heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens bevestigd dat 
artikel 10 van het Verdrag niet alleen de inhoud van informatie betreft maar ook de overdracht-
en ontvangstmiddelen en dat in het bijzonder “de ontvangst van televisieprogramma’s met 
behulp van een antenne – een schotelantenne of een andere antenne – bij het recht behoort, 
verleend door de twee eerste zinnen van artikel 10 §1”. Een dergelijke interpretatie betekent dat 
de door het Verdrag gewaarborgde vrijheid van meningsuiting, dat wil zeggen de vrijheid om 
informatie te verspreiden en te ontvangen, ook het recht omvat van een particulier om een 
schotelantenne te plaatsen. 

Volgens een constante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
maken de basisrechten integraal deel uit van de algemene rechtsbeginselen binnen het 
communautaire juridisch kader (zie in dit verband het arrest 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). Bovendien bepaalt artikel 6, lid 2 van het Verdrag van de Europese Unie expliciet: “De 
Unie eerbiedigt de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950 te 
Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 
lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht”.

Bovendien volgt dit “recht op een schotelantenne” uit het beginsel van vrij verkeer en vrije 
ontvangst van diensten in de interne markt en van radio- en televisie-uitzendingen in de 
Europese Gemeenschap krachtens artikel 49 van het EG-Verdrag (zie met name het arrest van 30 
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april 1974, Sacchi, 155/73, punt 7 en het arrest van 29 november 2001, De Coster, C-17/00, punt 
28). Dit artikel is direct en onvoorwaardelijk van toepassing in de nationale rechtsorde.

Volgens het Hof van Justitie is het vrije verkeer van diensten in de interne markt een 
basisbeginsel van het gemeenschapsrecht dat niet alleen toekomt aan de verleners, maar ook aan 
de ontvangers van diensten (zie arrest van 9 augustus 1994, Van der Elst, 43/93, punt 13). De 
idee dat dit recht aan dienstenontvangers toekomt, blijkt ook uit de tekst zelf van het Verdrag en 
met name het begrip “vrij verkeer van diensten” van artikel 3 onder c) en van artikel 14, lid 2.

Zoals het Hof van Justitie al meermaals heeft aangegeven, geldt het verbod op een beperking van 
deze fundamentele vrijheid niet alleen voor het optreden van de overheid, maar ook voor andere 
collectieve regels voor de dienstverlening. De opheffing van belemmeringen voor het vrije 
verkeer van diensten, een basisdoelstelling van de Europese Unie, zou namelijk in het gedrang 
komen als men alleen de door de staat opgeworpen barrières opheft en niet die barrières die 
voortkomen uit het feit dat verenigingen of instellingen die niet door het openbaar recht worden 
geregeld, hun rechtsautonomie uitoefenen (zie onder andere de arresten van 12 december 1974, 
Walrave, 36/74; van 9 juni 1977, Van Ameyde, 90/76; van 14 juli 1976, Donà, C-13/76; van 15 
december 1995, Bosman, C-415/93 en van 13 april 2000, Lehtonen, C-176/96). 

In de voornoemde mededeling heeft de Commissie ten slotte bevestigd dat belemmeringen voor 
de vrije keuze of discriminatie tussen alternatieve ontvangstmiddelen van diensten niet zijn 
toegestaan en indirecte beperkingen op het recht om een schotelantenne te gebruiken evenmin. 
Zo zou het ontoelaatbaar zijn particulieren te verplichten televisie-uitzendingen via de kabel te 
ontvangen en niet via een schotelantenne.

De vrijheid van meningsuiting en het beginsel van vrij verkeer van diensten moeten echter niet
als absolute voorrechten worden beschouwd. Bij de uitoefening van het recht om een eigen 
schotelantenne te plaatsen, dat beschermd is door de vrijheid van meningsuiting, moet rekening 
worden gehouden met bepaalde informatiemodaliteiten en overlegprocedures, met name als het 
gaat om gemeenschappelijke gebouwen. Ook moet elk geval op zich worden bekeken.

De mogelijkheden om een schotelantenne te plaatsen mogen niet worden tegengewerkt, niet door 
buitensporig dure plaatsings- en gebruiksmodaliteiten (die particulieren zouden beperken in hun 
mogelijkheden om alle gewenste uitzendingen te ontvangen) en zeker niet door een algemeen 
verbod of een ongegronde of strijdige afwijzing, bijvoorbeeld om esthetische of technologische 
redenen.

In het licht van onderhavig dossier blijkt echter noch uit het verzoekschrift zelf noch uit de 
bijlage welke argumenten de vereniging van eigenaren tegen de plaatsing van de schotelantenne
aanvoert en ook niet welke alternatieve oplossingen er zijn en hoeveel meerkosten daarmee 
gemoeid zijn.

Er dient trouwens aan te worden herinnerd dat indiener altijd de mogelijkheid heeft om de 
rechten die voortvloeien uit artikel 49 van het Verdrag, dat direct van toepassing is op de 
nationale rechtsorde, bij de nationale rechtbanken aan te kaarten. Het is namelijk een constante
rechtsopvatting dat in eerste instantie de bevoegde nationale rechter het gemeenschapsrecht moet 
toepassen en uit de rechtspraak van het Hof moet putten in het kader van procedures die aan hem 
zijn voorgelegd, met name in het licht van de feitelijke omstandigheden van elk geval. In het 
kader van een dergelijke nationale procedure voorziet de Franse rechtspraak krachtens artikel
234 bovendien in de mogelijkheid een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te richten dat 
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zich dan, als enige bevoegde autoriteit in dat verband, in specifieke gevallen kan uitspreken over 
het toepassingsbereik van het beginsel van vrij verkeer van diensten uit artikel 49 van het 
Verdrag.

4. Besluit 

In het licht van de voorgaande elementen kan uit de ontvangen informatie niet worden 
opgemaakt of het recht van indiener om een schotelantenne te plaatsen is geschonden en zo ja, in 
welke mate.


	617113nl.doc

