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Betreft: Verzoekschrift 1899/2009, ingediend door H. H. (Duitse nationaliteit), over de 
nationale heffing van kijk- en luistergeld bij gebruik van het internet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van opvatting dat het heffen van kijk- en luistergeld op nationaal niveau bij 
gebruik van het internet moet worden verboden. Volgens indiener is het heffen van deze 
belasting bij gebruik van het internet in strijd met het Gemeenschapsrecht. Hij vindt dat de 
vrije en goedkope toegang tot informatie wordt gehinderd door de hoogte van de belasting en 
de wijze van heffing. Hij is voorts van mening dat het nationale recht op heffing van kijk- en 
luistergeld niet van toepassing kan zijn op door omroepen vrijwillig aangeboden diensten en 
informatie, omdat de mogelijkheid bestaat de toegang tot dergelijke diensten en informatie 
elektronisch te verhinderen. Indiener plaatst grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van het 
uitsluitend op het eigen grondgebied van een staat heffen van kijk- en luistergeld voor 
informatie en diensten die op het internet vrij toegankelijk zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Sinds 1 januari 2007 berekent de Gebühreneinzugszentrale (GEZ), de Duitse instantie die 
omroepbijdragen incasseert, kijk- en luistergeld van 5,76 euro per maand voor PC's waarop 
televisieprogramma's kunnen worden bekeken of radioprogramma's kunnen worden beluisterd 
via internet voor mensen die geen televisie, radio of autoradio hebben waarvoor ze al kijk- en 
luistergeld betalen. Iemand die al kijk- en luistergeld bestaat voor een televisie, radio of 
autoradio hoeft geen extra kosten te betalen voor het bezit van een PC. 
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Op grond van protocol nr. 29 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VwEU) en het protocol betreffende het openbareomroepstelsel in de lidstaten is het aan de 
lidstaten zelf om hun openbareomroepstelsel te definiëren, organiseren en financieren. De 
lidstaten zijn derhalve vrij om de vorm, voorwaarden en modaliteiten van openbare 
financiering voor hun omroepstelsels te bepalen, dat wil zeggen via rechtstreekse bijdragen uit 
de begroting, omroepbijdragen of andere middelen. 
In feite hebben de lidstaten voor verschillende financieringsmethoden gekozen, inclusief 
financiering via algemene belastingen of omroepbijdragen die betaald moeten worden door 
bezitters van een televisie, radio of autoradio. In de betreffende lidstaten moeten deze 
belastingen of omroepbijdragen worden betaald door iedereen die een televisie, radio, 
autoradio of PC bezit, ongeacht of hij of zij ook daadwerkelijk naar de uitzendingen van de 
openbare omroepen kijkt. Het idee is om een financiering van een publiek karakter te 
ontvangen die bedoeld is om te voldoen aan de behoeften van de maatschappij als geheel via 
een brede basis van solidariteit bij het algemeen publiek. De Commissie trekt deze financiële 
maatregelen niet in twijfel en plaats evenmin vraagtekens bij het verplichte karakter van de 
omroepbijdragen of belastingen. Derhalve is de verplichting om een omroepbijdrage of een 
belasting te betalen een kwestie die tot het nationaal recht behoort en kan als zodanig niet 
door het communautaire recht worden betwist. 

Anderzijds is de Commissie overeenkomstig artikel 106, lid 2 VwEU en de mededeling van 
de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op openbare 
omroepen van 2009 bevoegd1 erop toe te zien dat de financiële middelen die openbare 
omroepen tot hun beschikking hebben beperkt zijn tot hetgeen nodig is voor het financieren 
van duidelijk omschreven openbaredienstverplichtingen die hun zijn toevertrouwd en dat de 
financiering niet tot onnodige concurrentieverstoringen leidt. Over de verenigbaarheid van de 
Duitse financiering van de openbare diensten met de EU-wetgeving over mededinging is in 
2007 door de Commissie een besluit genomen2. Overeenkomstig artikel 107 VwEU kan een 
lidstaat omroepen financieel steunen voor het vervullen van een openbareomroepverplichting
die door de lidstaat aan hen is toevertrouwd. Derhalve staat het Duitsland in beginsel vrij om 
zijn openbare omroepen te financieren via verplichte gelden voor het bezit van ontvangers 
voor de uitzendingen van tv- of radio-omroepen die worden ingezameld door GEZ. 

Het kijk- en luistergeld van 5,76 euro per maand voor PC's is slechts een uitbreiding van de 
gelden voor ontvangers die het gevolg is van technologische ontwikkelingen en waarbij 
rekening wordt gehouden met het volgende geval, dat op dit moment vrij zeldzaam is, maar in 
de toekomst gangbaar kan worden: iemand heeft geen tv, radio of autoradio en er kan worden 
verondersteld dat hij/zij zijn/haar laptop of mobiele telefoon gebruikt om toegang te krijgen 
tot tv- of radioprogramma's. Derhalve is het kijk- en luistergeld geen belasting op de 
internettoegang, zoals vermeld in het verzoekschrift.  

Volgens een recente verklaring van de minister-presidenten van de Duitse deelstaten gaat het 
model voor de financiering van de openbare omroepen vanaf 2013 echter veranderen: in 
plaats van te betalen voor verschillende soorten ontvangers zal elk huishouden één vaste 

                                               
1 Gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 257 van 27.10.2009, blz. 1, zie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:NL:PDF
2 Besluit van de Commissie van 27 april 2007, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie 2007, C 
185, blz. 1, zie ook http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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vergoeding betalen voor het openbareomroepstelsel, ongeacht het aantal televisietoestellen, 
radio's of PC's in het huishouden.
Het verzoekschrift bevat geen elementen die voor de Europese Commissie tot de 
veronderstelling leiden dat de verplichting om kijk- en luistergeld te betalen voor het gebruik 
van een PC waarmee via internet tv-programma's kunnen worden bekeken niet in 
overeenstemming is met de regels van de EU inzake staatssteun, zoals zojuist genoemd, of het 
EU-recht in het algemeen. 

Conclusies

De Commissie heeft de beweringen van indiener uitgebreid onderzocht. Op basis van de 
beschikbare informatie komt niet naar voren dat de betwiste nationale maatregel duidelijk in 
strijd is met de vereisten van de toepasselijke EU-wetgeving.

Derhalve zal de Commissie geen inbreukprocedure tegen Duitsland inleiden op grond van de 
beweringen van indiener. 


