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Verzoekschrift 958/2005, ingediend door Dimitris Tsipidis (Griekse nationaliteit), over 
het feit dat het kijk- en luistergeld in de elektriciteitsrekeningen is vervat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat een deel van de rekeningen die hij aan de Griekse 
elektriciteitsmaatschappij DEI betaalt, de staatsradio en -televisie ERT ten goede komt, wat in 
feite neerkomt op een verplicht kijk- en luistergeld van ongeveer 10 % van het 
energieverbruik. Indiener is van mening dat hij verplicht wordt te betalen voor een dienst die
hij niet gebruikt, en verzoekt het Europees Parlement te onderzoeken of dit conform de EU-
wetgeving is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 februari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006.

I. De klacht
Indiener klaagt over het feit dat ongeveer 10 % van het bedrag dat door de Griekse 
publieke elektriciteitsmaatschappij DEI wordt aangerekend, wordt gebruikt om de 
Griekse openbare omroep ERT te financieren hoewel hij niet noodzakelijk naar de 
publieke zenders kijkt. Indiener informeert naar de situatie in andere lidstaten en of deze 
situatie in overeenstemming met de EU-wetgeving is. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement zijn belangen te behartigen.

II. De opmerkingen van de Commissie over de argumenten uit het verzoekschrift
Gezien het Protocol van het EG-Verdrag betreffende het systeem van openbare 
omroepen in de lidstaten (het Protocol van Amsterdam) is het aan elke lidstaat om te 
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beslissen over de financiering van de openbare omroep. Het staat lidstaten derhalve vrij 
om de financiering van de openbare omroepen te garanderen door bijvoorbeeld directe 
bijdragen uit de begroting, kijkgeld of andere middelen. 

Lidstaten hebben in feite voor verschillende financieringsmethodes gekozen, waaronder 
financiering door algemene belastingen of door kijkgeld dat eigenaars van een 
televisietoestel verschuldigd zijn. In de betrokken lidstaten zijn deze belastingen of dit 
kijkgeld te betalen ongeacht het feit of de belastingbetaler daadwerkelijk naar de 
publieke zenders kijkt. De Commissie betwist deze financieringsmethodes niet en zij 
stelt ook geen vragen bij het verplichte karakter van het kijkgeld of de belastingen. 

De verplichting om kijkgeld of een belasting te betalen en de invordering hiervan via 
bijvoorbeeld de elektriciteitsrekening, zoals in Griekenland het geval is, is bijgevolg 
zaak van de nationale wetgeving en kan als zodanig niet krachtens het 
Gemeenschapsrecht worden betwist. 

Anderzijds is de Commissie krachtens artikel 86, lid 2 van het EG-Verdrag en de 
Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake 
staatssteun op de openbare omroepen (Mededeling Openbare Omroepen, gepubliceerd in 
het Publicatieblad C320, 15 november 2001, blz. 5) bevoegd om te controleren of de 
financiële middelen die aan openbare omroepen beschikbaar worden gesteld, beperkt zijn 
tot wat nodig is om duidelijk vastgelegde en toevertrouwde openbare 
dienstverplichtingen te financieren en of de financiering niet tot onnodige 
concurrentieverstoringen leidt.

III Conclusies
De Commissie stelt voor het verzoekschrift af te sluiten zonder verdere actie te 
ondernemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

Achtergrond/samenvatting van de feiten/geschiedenis

Het verzoekschrift heeft betrekking op de verplichte heffing die door de Griekse publieke 
elektriciteitsmaatschappij DEI namens de staatsradio en –televisieomroep (ERT) wordt geïnd.

De klacht

Indiener is van mening dat de bestaande verschillen tussen de diverse openbare 
omroepstelsels in de lidstaten, vooral voor wat betreft de organisatie en financiering daarvan, 
moeilijk te rijmen vallen met een Europese maatschappij waarin alle EU-burgers gelijk 
worden behandeld. Hij is ook van mening dat de heffing die Griekse burgers krijgen opgelegd 
om de openbare omroep ERT te financieren, onrechtvaardig is en moet worden ingetrokken. 
Ten slotte stelt hij een aantal punten aan de orde die als volgt kunnen worden samengevat1:

  
1 NB: de punten die indiener aanvoert zijn genummerd tot 12 maar er is geen punt 7; daarom omvat deze 
samenvatting slechts 11 punten.
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1. Indiener vraagt of de publieke omroep ERT gezien diens organisatievorm (société 
anonyme) wel als een ‘naamloze vennootschap’ kan worden beschouwd.

2. Indiener vraagt zich af of er sprake is van een oneerlijke en ongelijke behandeling van de 
burgers in Europa, gezien het feit dat in sommige lidstaten de burgers geen heffingen hoeven 
te betalen voor de financiering van de publieke zenders, terwijl burgers in Griekenland dit wel 
moeten doen.

3. Indiener stelt ook de kwestie van de hoogte van de belastingdruk voor Griekse burgers aan 
de orde (die volgens de schatting van indiener varieert van 480 mln EUR tot 720 mln EUR) 
en informeert of dit geld niet beter kan worden gebruikt voor andere behoeften van het 
Griekse volk.

4. Indiener vraagt of de financiële middelen die ter beschikking van ERT zijn gesteld wel tot 
het noodzakelijke minimum beperkt zijn gebleven of dat er sprake was van overcompensatie, 
dat in strijd is met het mededingingsrecht. Hij stelt ook de vraag aan de orde of ERT deze 
openbare dienst naar behoren vervult.

5. Indiener vraagt of de verplichte aard van de betaling van de heffingen en de inning daarvan 
door het elektriciteitsbedrijf DEI ongeacht of iemand in staat is om te betalen, niet neerkomt 
op 'terreur voor burgers'. 

6. Indiener informeert of de Europese Grondwet (en wijst daarbij vooral op de 
grondbeginselen van democratie, het eerbiedigen van de rechten van de mens en van vrijheid, 
veiligheid en gerechtigheid) hem de vrijheid biedt om niet naar ERT te kijken en deze niet te 
financieren.

7. Indiener vraagt zich af hoe het geld door ERT wordt gebruikt en met name of ERT dit geld 
heeft mogen gebruiken voor het verkrijgen van sportrechten.

8. Indiener vraagt zich af of concurrenten uit de particuliere sector nog wel op gelijke voet 
kunnen concurreren met ERT, die via de belastingen wordt gefinancierd.

9. Indiener stelt ook de vraag of ERT (via haar dochteronderneming ERT PRISMA) wel 
programma’s had mogen aanbieden die alleen met een decoder te ontvangen zijn.

10. Indiener betwijfelt of de enorme hoeveelheid middelen en personeel die ERT ter 
beschikking heeft wel in verhouding zijn met haar lage marktaandeel (met 10 % het laagst 
gewaardeerde televisiestation in Griekenland).

11. Indiener vraagt of het wel gerechtvaardigd is om geld te innen van burgers die niet eens 
een tv-toestel bezitten en dus geen tv kunnen kijken.

De opmerkingen van de Commissie over de argumenten, verzoeken en vragen van indiener

Allereerst moet in gedachten worden gehouden dat, overeenkomstig het interpretatief protocol 
over het systeem van de openbare omroepdiensten in de lidstaten (het zogenaamde ‘protocol 
van Amsterdam’) dat aan het EG-Verdrag werd toegevoegd, “De bepalingen van het Verdrag
geen afbreuk [doen] aan de bevoegdheid van de lidstaten om te voorzien in de financiering 
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van de openbare omroep, voor zover deze financiering wordt verleend aan 
omroeporganisaties voor het vervullen van de publieke opdracht zoals toegekend, bepaald en 
georganiseerd door iedere lidstaat, en voor zover deze financiering de voorwaarden inzake 
het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig 
verandert dat het gemeenschappelijk belang zou worden geschaad, waarbij rekening wordt 
gehouden met de verwezenlijking van de opdracht van deze publieke dienst.” Bovendien moet 
worden voldaan aan artikel 311 EG: “De protocollen die, in onderlinge overeenstemming 
tussen de lidstaten, aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan 
uit”.

Samengevat beschikken de lidstaten, volgens het EG-Verdrag, over een ruime 
beoordelingsvrijheid bij het organiseren en financieren van de openbare omroep.

Zoals de Commissie al verklaarde in haar antwoord op verzoekschrift nr. 44/2006 over het
opnemen van verplicht kijk- en luistergeld in elektriciteitsrekeningen, staat het de lidstaten 
vrij om de financiering van de openbare omroepen op verschillende wijzen te garanderen, 
bijvoorbeeld met rechtstreekse bijdragen uit de begroting, kijk- en luistergeld of andere 
middelen.

De lidstaten hebben in feite voor verschillende financieringsmethodes gekozen, waaronder 
financiering via de algemene belastingen of met kijkgeld dat eigenaars van een televisietoestel 
verschuldigd zijn. Deze belastingen of dit kijkgeld moeten worden betaald ongeacht het feit of 
de belastingbetaler daadwerkelijk naar de publieke zenders kijkt. De Commissie is niet 
bevoegd om deze financieringsmethodes te betwisten en zij stelt ook geen vragen bij het 
verplichte karakter van het kijkgeld of de belastingen (zie punten 5), 6) en 11) hierboven). 

De verplichting om kijkgeld of een belasting te betalen en de inning daarvan bijvoorbeeld via 
de elektriciteitsrekening te laten plaatsvinden, zoals in Griekenland het geval is, is bijgevolg 
een zaak van de nationale wetgeving en kan als zodanig niet krachtens het 
Gemeenschapsrecht worden betwist. Volgens het Gemeenschapsrecht is het, in tegenspraak 
met de standpunten die in het verzoekschrift uiteen worden gezet (zie punt 2) hierboven), 
derhalve niet noodzakelijk dat in heel Europa dezelfde financieringsregelingen worden 
gehanteerd.

Anderzijds is de Commissie van mening dat een dergelijke financiering in beginsel een 
steunmaatregel is in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag, aangezien dit de 
openbare omroep – in het onderhavige geval de ERT – een financieel voordeel oplevert 
vergeleken met zijn particuliere concurrenten, dat bijgevolg de mededinging en de handel zou 
kunnen verstoren (zie punt 8) hierboven). Zulke steun kan, onder bepaalde voorwaarden, met 
het EG-Verdrag verenigbaar worden verklaard overeenkomstig artikel 86, lid 2, EG. 
Krachtens artikel 86, lid 2, EG is de Commissie bevoegd om te controleren of de financiële 
middelen die aan de openbare omroepen beschikbaar worden gesteld, beperkt zijn tot wat 
noodzakelijk is om duidelijk vastgelegde en aan de openbare omroepen toevertrouwde 
openbare dienstverplichtingen te financieren en of de financiering niet tot onnodige 
concurrentieverstoringen leidt. In de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing 
van de regels inzake staatssteun op openbare omroepen (‘omroepmededeling’, gepubliceerd in 
Publicatieblad C 320 van 15.11.2001, blz. 5) wordt nader beschreven hoe de Commissie deze 
controle uitvoert. 
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In dit verband is het primair aan de lidstaat om de openbare opdracht te omschrijven en aan de 
openbare omroep toe te wijzen. In lijn met het protocol van Amsterdam merkt de Commissie 
in haar omroepmededeling op dat haar taak in dit opzicht beperkt blijft tot controle bij 
“kennelijke fouten” (zie punt 33 en 36 van de omroepmededeling).

Zodra de Griekse staat een dergelijke openbare opdracht heeft omschreven en ERT deze 
openbaredienstverleningstaken heeft toegewezen, controleert de Commissie alleen nog of de 
omschrijving geen activiteiten omvat die niet kunnen worden gezien als een dienst van 
algemeen economisch belang (zoals reclame en elektronische handel) en of de 
overheidsfinanciering in verhouding is (met andere woorden, dat er geen overcompensatie 
plaatsvindt). Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het niet aan de Commissie om 
het gebruik van deze openbare middelen te betwisten of aan te geven dat ze beter voor een 
ander doel kunnen worden aangewend (zie punt 3) hierboven). Voor de toepassing van artikel 
86, lid 2 EG is niet de rechtsvorm van de openbare dienstverlener doorslaggevend, maar 
alleen het feit dat deze belast is met een openbare dienstverleningstaak. Derhalve is het feit 
dat ERT een ‘S.A.’ is bij de beoordeling van de financiering op grond van de staatssteunregels 
niet relevant (zie punt 1) hierboven).

Wel is het zo dat de omschrijving van de openbare opdracht “ruim” kan zijn “…waarbij een 
omroeporganisatie de opdracht krijgt in overeenstemming met de opdracht een evenwichtige 
en gevarieerde programmering aan te bieden en toch een bepaald percentage van het publiek 
[aan te trekken]…” (zie punt 33 van de omroepmededeling). Dit houdt in dat er ten behoeve 
van een gevarieerde en evenwichtige programmering binnen de programma’s van de publieke 
omroep ook plaats kan zijn voor amusement en sport. Daarom wordt het de publieke zenders 
niet belet om (met openbare middelen) de uitzendrechten van voetbalevenementen die 
indiener noemt (zie punt 7 hierboven), te verkrijgen en deze programma’s uit te zenden, voor 
zover het uitzenden van deze evenementen binnen de door de betreffende lidstaat vastgelegde 
definitie van een openbare omroep valt.

Voorts vereist de omroepmededeling dat “ …[deze] openbare dienst …ook moet worden 
geleverd in overeenstemming met de formele bepalingen tussen de overheid en de 
onderneming die met de uitvoering van die dienst wordt belast. Daartoe is het wenselijk dat 
een specifieke autoriteit of een aangestelde instantie toeziet op de tenuitvoerlegging ervan. 
…Het valt binnen de bevoegdheid van de lidstaten een mechanisme te kiezen dat zorgt voor 
een daadwerkelijke controle op de naleving van de openbaredienstverplichtingen.” (zie
punten 41 en 42 van de omroepmededeling). Indiener vraagt zich af of ERT aan een 
dergelijke controle wordt onderworpen, maar voert verder geen punten aan waaruit zou 
blijken dat ERT niet aan een adequate controle onderhevig is (zie punt 4) hierboven).

De staatssteunregels verbieden openbare omroepen niet om commerciële activiteiten te 
verrichten mits deze activiteiten niet van overheidsfinanciering profiteren en met normale 
marktomstandigheden in overeenstemming zijn. Daarom is er, zolang de activiteiten van de 
ERT-dochter ERT PRISMA niet met deze bepalingen in tegenspraak zijn, geen sprake van 
een staatssteunkwestie (zie punt 9) hierboven).

Voor wat betreft de evenredigheid van de financiering door de overheid, “gaat de Commissie
uit van de overweging dat de overheidsfinanciering doorgaans nodig is om de onderneming 



PE 374.222/REV/v02-00 6/6 CM\667481NL.doc

NL

haar openbaredienstverplichtingen te laten uitvoeren.” (zie punt 57 van de 
omroepmededeling). Vanuit deze context houdt de Commissie zich niet bezig met de vraag of 
de ingezette middelen absoluut noodzakelijk zijn, of deze evenredig zijn met het marktaandeel 
of dat de openbare dienst misschien met minder overheidsfinanciering verricht zou kunnen 
worden. (zie punt 10 hierboven). De rol van de Commissie is beperkt tot het controleren of de 
overheidsfinanciering “…niet meer [bedraagt] dan de nettokosten van de openbare 
opdracht…” (d.w.z. de daadwerkelijk gemaakte kosten verminderd met de door de exploitatie 
van de publieke zender gegenereerde commerciële opbrengsten). 

De Commissie voert een onderzoek uit in situaties die binnen haar bevoegdheid vallen als
bijvoorbeeld een klager onderbouwde elementen aandraagt waaruit blijkt dat de in de 
omroepmededeling vastgelegde vereisten misschien niet worden gerespecteerd. Indiener stelt 
een aantal vragen aan de orde (bijvoorbeeld of er sprake is van overcompensatie en of er 
controle plaatsvindt; zie vraag 4) hierboven), maar geeft geen informatie die reden geeft om 
aan de verenigbaarheid van de Griekse financieringsregeling met de EU-staatssteunregels te 
twijfelen.

Als indiener wil dat de Commissie deze zaak verder onderzoekt, dient hij de Commissie alle 
benodigde informatie te verschaffen (voor dit doel heeft de Commissie een klachtenformulier 
ontwikkeld dat beschikbaar is via http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-
plainte_el.pdf - in het Grieks).

Ten slotte wil de Commissie het Parlement ervan op de hoogte stellen dat zij al een klacht van 
een andere partij ontvangen heeft over de financiering van de publieke zender ERT. De 
Commissie heeft deze klager verzocht zijn beschuldigingen verder te onderbouwen zodat de 
Commissie een beslissing over verdere stappen kan nemen.

Conclusies

In het licht van bovengenoemde overwegingen, deelt de Commissie het Parlement mee dat zij 
de juiste procedurele stappen zal nemen als uit verdere informatie die (of door de indiener of 
door de klager) aan haar wordt voorgelegd, zou blijken dat er reden is aan de verenigbaarheid 
van de financieringsregeling voor ERT met de EU-staatssteunregels te twijfelen.


