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Rechter weerlegt verbod op schotelantennes
Gemeenschappelijke satellietontvangst blijft uitstekend alternatief
Hilversum, 26 maart 2010
De plaatsing van schotelantennes mag niet zonder meer worden verboden.
Dit volgt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Hierin
werd een vordering tot verwijdering van een schotelantenne, onder verwijzing
naar een eerder arrest van het Europees Hof, afgewezen. In dit arrest werd
overwogen dat alleen zwaarwegende algemene belangen het recht op vrije
informatievergaring zoals vastgelegd in artikel 10 EVRM kunnen beperken.
Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat hiervan in dit geval geen sprake
was.
Volgens het Europees Hof mag daarnaast niet snel worden aangenomen dat
er sprake is van een redelijk alternatief. Hiervan is pas sprake als dit
alternatief minstens hetzelfde biedt als de schotelantenne. In de zaak die voor
het Gerechtshof in Amsterdam speelde, werd vastgesteld dat via internet een
beperkter aantal zenders kunnen worden ontvangen. Internet werd om die
reden dan ook niet beschouwd als redelijk alternatief voor de ontvangst van
televisiezenders via een schotelantenne.
Daarbij geeft het Europees Hof nog nadrukkelijk aan dat het soort informatie
niet belangrijk is. Ook puur entertainment valt onder de reikwijdte van artikel
10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit
artikel is bepaald dat iedereen de vrijheid heeft om de informatie te ontvangen
die men wenst.
Bill Wijdeveld, Managing Director ASTRA Benelux: "Deze uitspraak is een
doorbraak in de rechtspraak en een overwinning voor de vrijheid van
ontvangst. We gaan er vanuit dat hiermee ook de groeiende trend naar
onrechtmatige schotelverboden wordt stopgezet. De uitspraak zou
woningcorporaties en gemeenten er overigens niet van moeten weerhouden
om waar mogelijk gemeenschappelijke satellietinstallaties te introduceren,
omdat dit de noodzaak van individuele schotels kan helpen verminderen en
de keuzevrijheid van bewoners vergroot."

Voor degenen die worden gesommeerd tot verwijdering van hun
schotelantenne heeft ASTRA een standaard verweerbrief opgesteld. Deze
kunt u vinden op de website: www.onastra.nl

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of fotomateriaal kunt u contact opnemen met ASTRA
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Over SES-ASTRA
ASTRA is Europa’s belangrijkste Direct-To-Home (DTH) satellietsysteem. De ASTRA-vloot bestaat uit
13 ASTRA- en twee Sirius-satellieten, verspreid over vijf satellietposities: 19.2° Oost, 23.5° Oost, 28.2°
Oost, 5° Oost en 31.5° Oost. Samen zenden de satellieten meer dan 2.500 analoge en digitale radio- en
televisiezenders uit naar ruim 125 miljoen Europese kabel- en satelliethuishoudens. Met meer dan 100
High Definition (HD) televisiekanalen aan boord, is ASTRA ook het belangrijkste HDTV-platform in
Europa. SES ASTRA is onderdeel van SES (genoteerd aan de beurzen van Luxemburg en Euronext
Parijs: SESG). www.ses-astra.com

Voor de Nederlandse en Belgische markt biedt ASTRA via de posities 19.2° Oost en 23.5° Oost meer
dan 400 televisie- en radiokanalen waaronder alle landelijke zenders en diverse themapakketten via
CanalDigitaal en TV VLAANDEREN. Via de in 2007 succesvol geïntroduceerde 23.5° Oost positie zijn
10 Nederlandse regionale zenders en de HDTV-pakketten van CanalDigitaal en TV VLAANDEREN te
ontvangen. www.onastra.nl en www.onastra.be

