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Brussels, 9 March 2000

7HOHYLVLHGLHQVWHQ�� &RPPLVVLH� ZDDUVFKXZW� %HOJLs
RSQLHXZ� LQ� YHUEDQG� PHW� GH� EHODVWLQJ� RS
VFKRWHODQWHQQHV

,Q�HHQ�EULHI�DDQ�GH�%HOJLVFKH�UHJHULQJ�GULQJW�GH�&RPPLVVLH�HURS�DDQ�GDW�KHW
*HPHHQVFKDSVUHFKW� ZRUGW� QDJHOHHIG� HQ� GDW� DOOH� KHIILQJHQ� RS
VFKRWHODQWHQQHV� RYHUDO� LQ� KHW� ODQG� RQPLGGHOOLMN� HQ� GHILQLWLHI� ZRUGHQ
LQJHWURNNHQ�HQ�UHHGV�EHWDDOGH�KHIILQJHQ�ZRUGHQ�WHUXJEHWDDOG��'H�&RPPLVVLH
LV� YDQ� RRUGHHO� GDW� GH� GRRU� VRPPLJH� JHPHHQWHQ� JHKHYHQ� EHODVWLQJ� RS
VFKRWHODQWHQQHV� GH� JUHQVRYHUVFKULMGHQGH� RQWYDQJVW� HQ� GLVWULEXWLH� YDQ
WHOHYLVLHVLJQDOHQ� EHOHPPHUW� HQ� GXV� LQ� VWULMG� LV� PHW� DUWLNHO� ��� YDQ� KHW
(*�9HUGUDJ� ZDDULQ� KHW� EHJLQVHO� YDQ� KHW� YULM� YHUULFKWHQ� YDQ� GLHQVWHQ� LV
YDVWJHOHJG���1DDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�KHW�PHW�UHGHQHQ�RPNOHGH�DGYLHV��GH�WZHHGH
IDVH� YDQ� GH� IRUPHOH� LQEUHXNSURFHGXUH� �� GDW� KLHURYHU� LQ� PHL� ����� GRRU� GH
&RPPLVVLH� DDQ� %HOJLs� ZHUG� YHU]RQGHQ� �]LH� ,3��������� KHEEHQ� 9ODDQGHUHQ�
:DOORQLs� HQ� KHW� %UXVVHOVH� +RRIGVWHGHOLMNH� *HZHVW� YHUNODDUG� GDW� ]LM� KHW
9HUGUDJ� ]RXGHQ� QDOHYHQ�� ZDDUQD� GRRU� HHQ� DDQWDO� SODDWVHQ� �ZDDURQGHU� DOOH
%UXVVHOVH� JHPHHQWHQ�� GH� EHODVWLQJ� LV� LQJHWURNNHQ�� 9ROJHQV� YHUVFKHLGHQH
NODFKWHQ�GLH�GRRU�GH�&RPPLVVLH�ZHUGHQ�RQWYDQJHQ��ZRUGW�GH]H�EHODVWLQJ�LQ
HHQ�JURRW�DDQWDO�JHPHHQWHQ�HFKWHU�QRJ�DOWLMG�JHKHYHQ��PHW�QDPH�LQ�:DOORQLs
HQ� YRRUDO� LQ� JURWH� VWHGHQ� ]RDOV� %HUJHQ�� &KDUOHURL�� /XLN� HQ� 1DPHQ�� 9RRUWV
KHEEHQ��DOGXV�GH�NODFKWHQ��GH�EHYRHJGH�DXWRULWHLWHQ�WRW�GXVYHU�V\VWHPDWLVFK
DOOH�YHU]RHNHQ�RP�WHUXJEHWDOLQJ�YDQ�UHHGV�YROGDQH�EHODVWLQJHQ�DIJHZH]HQ�

Aanvankelijk werd door de Commissie een inbreukprocedure ingesteld, omdat door
een aantal Belgische gemeenten een jaarlijkse belasting op schotelantennes werd
geheven. In de meeste gevallen bedraagt de belasting 5 000 BEF per jaar (circa 124
euro), maar in sommige gemeenten loopt zij op tot 10 000 BEF (circa 248 euro). De
belasting kan gebruikers jaarlijks evenveel kosten als de aanschaf van een nieuwe
schotelantenne.

Deze belastingen zijn volgens de Commissie een belemmering voor de ontvangst
van satellietuitzendingen uit andere lidstaten en voor de ontwikkeling van
satellietradio en -televisie in België en zijn dan ook in strijd met de regels in het
EG-Verdrag inzake het vrij verrichten van diensten.

De belasting is discriminerend, omdat zij met name gevolgen heeft voor bepaalde
categorieën kijkers en luisteraars (met name degenen die uitzendingen uit hun land
van herkomst willen ontvangen), buitenlandse radio- en televisiezenders (die geen of
zeer beperkte toegang hebben tot het kabelnet in België) en satellietexploitanten (die
worden benadeeld ten opzichte van kabelexploitanten, daar de gebruikers van
kabeltelevisie een dergelijke belasting niet hoeven te betalen en kabelexploitanten in
zogenaamde "intercommunales" vaak banden hebben met de lagere-
overheidsorganen die dergelijke heffingen opleggen).
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Voor de belasting kan geen enkele reden van openbaar belang worden aangevoerd
en hoe dan ook is zij onevenredig met het doel, zoals behoud van het esthetisch
aanzicht van gebouwen. Voor de toepassing van de belasting maakt het namelijk
niet uit hoe groot de antenne is, hoe zij eruit ziet, hoe zichtbaar zij voor de
buitenwereld is of waar zij is aangebracht - op een gebouw of elders, bijvoorbeeld in
een tuin - noch of het gebouw beschermd is; bovendien wordt de opbrengst niet
bestemd voor de verbetering van het stedelijk milieu enz.

De Commissie is tevens van mening dat de systematische verplichting om de
gemeente vooraf om toestemming te vragen voor de installatie van een
schotelantenne - een procedure waarmee soms administratieve kosten zijn gemoeid
- een buitensporige beperking is.

Bovendien is een lidstaat overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie in principe verplicht om een in strijd met het Gemeenschapsrecht geheven
belasting terug te betalen. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt,
is afzonderlijke burgers tot dusver het recht hierop ontzegd: hun verzoeken om
terugbetaling van de heffing zijn in substantie afgewezen, hoewel zij in de door de
Belgische wet vereiste vorm werden ingediend en derhalve door de nationale
autoriteiten als ontvankelijk werden beschouwd.

Na het met redenen omklede advies heeft de Commissie nu opnieuw een brief aan
de Belgische autoriteiten gestuurd waarin zij erop aandringt dat de rechten die in dit
verband door het Gemeenschapsrecht en met name door artikel 49 (ex artikel 59)
van het EG-Verdrag rechtstreeks aan burgers worden toegekend, zonder verdere
belemmeringen en vertragingen door de bevoegde autoriteiten worden
gerespecteerd.

In deze brief wordt er de nadruk op gelegd dat handhaving van de belasting door
sommige gemeenten en ontkenning van het recht op terugbetaling voor individuele
burgers ertoe kunnen leiden dat België door de Commissie voor het Hof van Justitie
wordt gedaagd.


