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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0261/2009, ingediend door Callisto Genco (Luxemburgse 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de Europese wetgeving 
inzake toegang tot informatie door Luxemburg in verband met de installatie 
van een satellietschotel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat Luxemburg de Europese wetgeving en de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens schendt, 
aangezien er nog geen behoorlijke regelgeving bestaat met betrekking tot de toegang tot 
informatie. Indiener stelt dat het gebrek aan regelgeving in combinatie met regelgeving voor 
mede-eigendom talrijke beperkingen met zich meebrengt voor degenen die een 
satellietschotel willen plaatsen, waardoor dit praktisch onmogelijk is. Indiener heeft een 
klacht bij de nationale rechtbank ingediend en heeft contact opgenomen met de Europese 
Commissie over deze kwestie. Hij is op zoek naar informatie over de mogelijkheid om 
Luxemburg ertoe te bewegen wetgeving inzake toegang tot informatie in te voeren en vraagt 
het Europees Parlement zich over deze zaak te buigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.
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Het verzoekschrift

Indiener wil televisiezenders ontvangen via de satelliet, maar hij mag als gevolg van de regels 
inzake de mede-eigendom geen satellietantenne plaatsen aan de gevel van zijn appartement. 
De antenne mag eventueel op het balkon geplaatst worden (aan de binnenkant, en in dit geval 
met een ongunstige richting), maar voor de installatie van kabels aan de buitenkant of van een 
antenne op het dak is op grond van de mede-eigendom een hoog quorum (750/1 000) nodig,
wat vrijwel onmogelijk te behalen is.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
In de Mededeling van de Commissie van 27 juni 2001 over de toepassing van de algemene 
beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten – artikel 28 en 49 van het Verdrag
– op het gebied van het gebruik van schotelantennes1, heeft de Commissie het recht op een 
schotelantenne voor particulieren in de interne markt geformuleerd. 

Deze mogelijkheid vloeit zowel voort uit de vrijheid van meningsuiting, dat wil zeggen het 
recht om informatie te verspreiden en te ontvangen, volgens artikel 10 van het Europees 
Verdrag van de rechten van de mens, als uit het beginsel van het vrije verkeer en de vrije 
ontvangst van diensten en radio- en televisie-uitzendingen in de Europese Gemeenschap, 
artikel 49 van het EG-Verdrag.
Zo heeft het Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg in zijn arrest van 22 mei 19902 in 
de zaak Autronic erkend dat de ontvangst van televisie-uitzendingen door middel van een 
schotelantenne deel uitmaakt van het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in 
artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens, een recht dat de vrijheid om 
een mening te koesteren omvat en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen 
zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op zijn beurt in het arrest De 
Coster van 29 november 20013 geoordeeld dat beperkingen ten aanzien van de plaatsing van 
satellietantennes de vrije ontvangst van televisieprogramma's belemmeren en dat eventuele 
rechtvaardiging ervan beoordeeld moest worden aan de hand van artikel 49 van het EG-
Verdrag. In dit kader heeft het Hof altijd geoordeeld dat iedere maatregel die het vrij 
verrichten van diensten belemmert alleen gerechtvaardigd is indien deze zonder discriminatie 
wordt toegepast, een dwingende reden van algemeen belang vertegenwoordigt, en voor zover 
de maatregel geschikt is om de verwezenlijking van het gestelde doel te waarborgen, deze niet 
verder mag gaan dan nodig is om dat doel te bereiken (arrest Commissie tegen Italië van 15 
januari 2002, C-439/99, punt 23). 
Toch moet de Commissie benadrukken dat artikel 226 van het EG-Verdrag een grens stelt aan 
haar optreden als hoedster van het Verdrag en dat zij uitsluitend kan optreden indien lidstaten 
niet aan hun verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag voldoen. Uit de informatie 
waarover de Commissie beschikt blijkt namelijk dat de problemen van indiener bij het 
plaatsen van een schotelantenne niet voortkomen uit een regelgeving in de strikte betekenis 
van het woord, maar uit het reglement van mede-eigendom van het gebouw waarin hij woont. 
Het is daarom aan de nationale rechters, die als eersten verantwoordelijk zijn voor de 

                                               
1 COM(2001)0351 definitief.
2 Zaak Autronic AG tegen Zwitserland, nr. 12726/87
3 Zaak C-17/00.
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toepassing van het Gemeenschapsrecht, om de feiten van deze casus te onderzoeken, aan de 
hand van de beginselen zoals verwoord door het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, die de Commissie in haar voornoemde mededeling heeft genoemd.
In dat opzicht maakt het Hof van Justitie, volgens een vaste jurisprudentie op het gebied van 
vrij verkeer van diensten (volgens artikel 49 van het EG-Verdrag) geen onderscheid naar de 
herkomst van de weg te nemen belemmeringen en verduidelijkt juist dat het verbod op 
beperking van deze fundamentele vrijheid niet alleen van toepassing is op het optreden van 
openbare instanties, maar zich eveneens uitstrekt tot regelgeving van een andere aard, die op 
collectieve wijze beoogt het verrichten van diensten te reguleren. Het Hof heeft dan ook 
geoordeeld dat het wegnemen van belemmeringen van het vrij verkeer van diensten, een 
fundamentele doelstelling van de Gemeenschap, in het geding zou zijn als, naast de barrières 
die door de staat worden opgeworpen, niet ook de belemmeringen worden weggenomen die 
voortkomen uit de uitoefening van hun juridische autonomie door verenigingen en 
organismen die niet onder het publiekrecht vallen (zie onder andere de arresten: Walrave van 
12 december 1974, zaak 36/74 ; van Ameyde van 9 juni 1977, 90/76 ; Donà van 14 juli 1976, 
13/76 ; Bosman van 15 december 1995, C-415/93 ; Lehtonen van 13 april 2000, C-176/96 ; 
enzovoort).
Zo moet in het geval van collectieve gebouwen het individuele recht op het plaatsen van een 
satellietantenne zodanig gebruikt worden dat bepaalde manieren van informeren en overleg 
voeren die eigen zijn aan dit soort gebouwen worden gerespecteerd en moet dit recht per 
geval beoordeeld worden. Desalniettemin mag het gebruik van dit recht niet belemmerd 
worden door buitensporig kostbare installatie- of gebruiksvoorschriften, die de mogelijkheid 
voor iedere particulier om alle uitzendingen van zijn of haar keuze te ontvangen zouden 
beperken, of, nog belangrijker, door een algemeen verbod of een afwijzing die niet is 
gemotiveerd of bijvoorbeeld op grond van esthetische overwegingen. 
Er moet benadrukt worden dat een algemeen en algeheel verbod moeilijk aanvaardbaar zou 
zijn volgens bovengenoemde bepalingen, voor zover dat al niet zou leiden tot een volledige
nietig verklaring van het fundamentele recht op meningsuiting en de vrijheid om inlichtingen 
en diensten te ontvangen. Het is zeker mogelijk om regels op te leggen om een beperkte 
invloed op het gebouw te behouden, maar de mogelijkheid om een antenne te gebruiken moet 
behouden blijven, zonder dat daartoe te kostbare voorwaarden worden opgelegd aan het 
gebouw of de belanghebbende. Het geheel van deze elementen vraagt daarom om een 
beoordeling voor ieder afzonderlijk geval, waarbij rekening wordt gehouden met alle
specifieke feiten.

Conclusie
De Commissie kan niet optreden in dit geval als gevolg van de grenzen die worden gesteld 
door artikel 226 van het EG-Verdrag. De Commissie benadrukt dat de gedetailleerde regels 
die hierboven worden genoemd sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden van ieder geval, 
en dat ze indien nodig door de nationale rechterlijke instanties kunnen worden 
geïnterpreteerd.


