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schotelantennes
Yerbod op schotelantennes en
het recht op vrije niewrsgaring

mr. Michel (Ml.R.) Elbns

Ondanks de technologische ontwikkelingen met betrekking tot de ontvangst van televisiesigna-
len blijven schotelantennes populair om televisie mee te kijken. Ook VvE'en worden gecon-
fronteerd met de popularfteit van schotelantennes. ln de splitsingsakte van de VvE zijn vaak
regels opgenomen met betrekking tot het plaatsen van schotelantennes en vaak zijn er zelfs
verbodsbepalingen hieromtrent In de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement opgenomen.

iverse VvE'en krijgen daarom tijdens
de vergadering van eigenaren verzoe-

ken van individuele eigenaten om
toestemming te verlenen voor de plaatsing
van een schotelantenne op ofaan hun eigen
balkon of de buitengevel. Als reden wordt
dan vaak opgegeven dat men andere televi-
siezenders dan de gewone zenders via de

kabel wjl kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld
een chinese ofafghaanse. Hoewel deze toe-
stemming van de vergadering onder verwij-
zing naar de verbodsbepaling{en) in de

splitsingsakte en het huishoudelijk regle-

f lment meestal niet wordt verleend, blijkt uit
f /jurisprudentie dat een dergelijke verbods-

/ 1 
Uepaling in sommige gevallen niet in

/ / rechte zal standhouden.
Ir

Met welke uitgangspunten dient de verga'
dering van eigenaren rekening te houden
bij de beoordeling ofzij aI dan niet toe-
stemming dient te verlenen voor de plaat-
sing van een schotelantenne?

Wettelijk kader
Uit artikel 5:108 BW blijkt dat de apparte-
mentseigenaren jegens elkaar verplicht
zijn onder andere de inrichting van het
gebouw tot stand te brengen en in stand
te houden in overeenstemming met het
daaromtreDt in de akte van splitsing en
het splitsingsreglement bepaalde.

Artikel 5:112 lid 1 sub c BW bepaalt vervol-
gens dat het reglement een regeling moet
inhouden omtrent het gebruik, het beheer
en het onderhoud van de gemeenschappe-

lijke gedeelten. Als nadere uitwerking van
dit artikel van het BW is in artikel 16 lid 1

MR 2005 (1s MR 1992/1983, S MR 1973)

vastgelegd dat de VvE het beheer over - en
de zorg draagt voor onderhoud van - de
gemeenschappelijke gedeelten en zaken.

Aansluitend is in artikel 17 iid 1 sub
a MR 2006 (9 lid 1 sub a MR 1992/1983,
2 sub a MR 1973) bepaald welke gedeelten
en zaken onder meer gerekend dienen

. te worden tot de gemeenschappelijke

\ gedeelten en zaken. Uit dit artikel blijkt
lbijvoorbeeld dat de {buiten}gevels en de
lbalkonconstructies daaronder vallen.

Daarnaast zijn er in de MR's nog meer
artikelen terug te vinden die in deze
situatie relevant zijn. In artikel 22 lid
1 MR 2006 {13 lid 1 MR 1992/1983, 6 lid
1 MR 1973) is immers bepaald dat iedere
op-, aan- ofonderbouw zonder toestem-
ming van de vergadering is verboden.

Bovendieq bepaalt artikel 22 lid 2 MR
2006 (13 lid 2 MR 1992t1983, 6 lid 2 MR
1973) dat er voor het zichtbaar aanbren-
gen in of aan het gebouw van naambor-
den, reclameaanduidingen, ... en (andere)

uitstekende vootwerpen toestemming van
de vergadering vereist is, dan wel dat dit
slechts mag geschieden volgens de regels
in het huishoudelijk reglement. Vaak
wordt dan ook ten aanzien van het al dan
niet plaatsen van schotelantennes het 66n
en ander geregeid in het huishoudelijk
regiement.

Als laatste is artikel 23 lid 1 van het MR
2006 (14 MR 199211983, 7 MR 1973) nog
van belang. In dit artikel is namelijk
onder meer bepaald dat eigenaren en
gebruikers zonder toestemming van de
vergadering geen veranderingen mogen
aanbrengen, waardoor het architectonisch
uiterlijk ofde constructie van het gebouw
zou worden gewijzigd.

Gelet op voorgaande artikelen is het een

1 eigenaar enlofgebruiker van een apparte-

i mentsrecht in beginsel dus niet toegestaan

\ om een schotelantenne te plaatsen op of
I aan de gemeenschappelijke gedeelten en

zaken van het gebouw. Indien een eigenaar
in afiadjking van voornoemde artikelen
toch een schotelantenne wenst te piaatsen,
dan kan deze eigenaar evenwel hiertoe een
verzoek indienen bij de vergaderingvan
eigenaren. Maar pas nadat d.e vergadering
van eigenaren toestemming heeft ver-
leend, is de betreffende eigenaar daadwer-
kelijk gerechtigd om de schotelantenne op
die wijze te plaatsen.

Tegenstrijdige belangen
Tegenover de handhaving van voor-
noemde regels door de VvE en het uitblij-
ven van toestemming voor het plaatsen
van een schotelantenne kan in sommige

/1 Sevallen door een eigellaar echter een

{l beroep worden gedaan op artikel 10

,! Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden. Dit artikel van het EVRM waar-
borgt namelijk het recht op vrijheid van
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nieuwsgaring. In de praktijk wordt door
eigenaren tegenwoordig zelfs steeds vaker
een beroep op dit artikel gedaan.

Het eerste lid van artikel 10 EVRM luidt
als volgt: "Een ieder heeft recht op vrij-
heid van meningsuiting. Dit recht omvat
de vrijheid om inlichtingen ofdenkbeel-
den te ontvangen ofte verstrekken zonder
inmenging van enig openbaar gezag."

ln dit artikel is dus vastgelegd dat een

ieder recht heeft op vrijheid om inlichtin-
gen ofdenkbeelden te ontvangen. Op
grond van een uitspraak van het Europees
Hofvan de Rechten van de Mens d.d. 16

december 2008 wordt onder de reikwijdte
van artikel 10 EVRM tevens verstaan het
recht op vrijheid van het ontvangen van
culturele en amusementsprogramru's.

Tegenover het belang van de individuele
eigenaar op vrije nieuwsgaring staan uiter-
aard de belanggn van de VvE. De meest
voorkomende belangen van een VvE zijn
onder meer het voorkomen van precedent-

werking, het voorkomen van een ontsie-

rend effect op de woonomgeving, het voor-
komen van schade aan de gezamenlijke
gedeelten en zaken en/ofhet voorkomen
valr schade,aan {gigendommen.van) derden.

Uit vaste jurisprudentie in (schotel)anten-

nezaken bliikt dat kantonrechters aan de

hand van een belangenafiueging beoorde-
len ofeen verbod van de VvE op het plaat-

sen van schotelantennes met het oog op

het grondrecht van artikel 10 EVRM

tegenover de eigenaar stand zal kunnen
houden. Daarbij is tevens van belang of de

eigenaar voldoende alternatieven tot zijn
beschikking heeft, dwz voldoende moge'

lijkheden heeft om op andere wijze in zijn
nieuwsgaring te voorzien. In een gerechte-

lijke procedure zal vervolgens door de VvE

(met bewijs) moeten worden aangetoond
dat er inderdaad voldoende passende alter-
natieven beschikbaar zijn. Het is dus de

VvE die de bewijslast heeft. Dit kan heel
moeilijk zijn voor de VvE, denk bijvoor-
beeld aan de taalbarriEre.

veelal biedt de aanwezise kuuet"ansili i{
ting in dit kader voldoende mogelijkhe-' \
iEi-om informatie uit het land van her-
komst in de eigen taal te ontvangen. In
dat geval is er niets aan de hand en zal de

vordering van de eigenaar direct worden
afgewezen, Daarnaast bestaan voor de

betreffende eigenaar soms tal van andere

manieren om kennis te nemen van de

eigen taal en culfuur van zijn land van
herkomst, zoais tijdschriften, radio, digi'
tale televisie en met name tegenwoordig
internet. Uit een uitsPraak van het EHRM

d.d. 16 december 2008 volgt echter dat
enkel de krant, tijdschriften en de radio
niet als volwaardig alternatiefvan televi
sie zijn te beschouwen. Wel vergelijkbare
en volwaardise alternatieven voor ont-
vangst van teievisiesignalen via de scho'

Veel verschillende
nationaliteiten in een

telantenne zijn bijvoorbeeld digitale tele-
visie eniof het internet.

--<
Bovendien zal bij de belangenafweging
door de rechter tevens van belang kunnen

complex kan een wildgroei
tot het plaatsen van
sch otelantennes betekenen

zijn ofde schotelantenne op een andere
manier geplaatst kan worden ofjuist kan
bliiven staan of hangen, waarbij ontvangst
van de gewenste zenders behouden blijft,
bijvoorbeeld door plaatsing van een (door-

zichtige) schotel in de tuin ofdoor plaat-

sing van een (doorzichtige) schotelantenne
uit het zicht, bijvoorbeeld achter het raam
of op een balkon achter de balustrade.

Uiteraard zal door de rechter overigens bij
de beoordeling of de door de VvE aange-

voerde alternatieven daadwerkelijk vol-
doende zijn, tevens rekening worden
gehouden met de kosten van de voorge-

srelde alternatieven, Ook de wijze waaroP
en door wie de kosten daarvan in redelijk-
heid gedragen dienen te worden, zal van

invloed (kunnen) zijn op het oordeel van
de rechter.

Veel belang wordt door de rechter tevens

toegekend aan het ontsierend effect dat de

schotelantenne heeft op het uitellijk van
het gebouw. €en beroep van de VvE op de

ontsierende werking van een (scbotel)

antenne zal desalniettemin weinlg kans
van siagen hebben, indien de balkons
sowieso worden gebruikt voor het plaat-

vvE MAGAZTNE AUGUsrus 2olo 
+



sen van allerlei ontsierende voorwerpen
zoais bijvoorbeeld wasgoed, kleden, stoe-

len, parasols en plantenbakken. Ook het
gebruik van het balkon als opslagplaats
voor bijvoorbeeld kratjes bier, fiets{en),
vasrekken'en trapjes zonder dat de VvE
hiertegen optreedt, zal er toe leiden ilat
het beroep van de VvE op de ontsierende
werking van een (schotel)antenne weinig
kans van siagen heeft.

*ok precedentwerking wordt in de recht-
:praak gezieo als een rele-vant belang aan
de zijde van de VvE. Echter het weigeren
ran een.schotelaltenne uitsluitend om
n:ogelijke precedentwerking te voorko-
men is onvoldoende belang op zich. Uit
'lrisprudenLie van het Gerechtshof

"l-srsterdam {8 februari 2007 en 18 novem-
.-er 2008) blijkt dat het Gerechtshofvan
*ordeei is dat ten aanzien van de onge-
"dr€aste aspecten van precedentwerking
";an geval tot geval door de VvE een beslis"
riEg moet wofden geaomen.
:- it vaste jurisprudentie blijkt voorts dat
b*tenstaande overwegingen kunnen lei-
den tot ongewone situaties bianen d6n en

heeft verkregen voor het plaatsen van een

schotelantenne, betekent dit nog niet dat
alle eigenaren binnen het appartementen-

complex nu eveaeens automatisch gerech'

tigd zijn om een schotelatte[ne te Plaatsen.
De VvE dient bij ieder verzoek van een eige-

naar tot het plaatsen van een schotelantenne

het yerzoek afzoaderlijk te bedordelen.

Schotelantenneverbod zintoos?
De laatste tijd is er in de media veel aan-

dacht geweest over de gevoigen van het
affest van het Gerechtshof te Amsterdam
d.d. 29 septeinber 2009 {LJN 8L6547} betref-
fende een (algemeen) verbod op schotelan-

tennes. Dit artest zou volgens verschiilende
media zelfs betekenen dat het zinloos is

om tiberhaupt eeo schotelantenneverbod
vast te ieggen.

Dit arrest ievert echter helemaal geen

nieuwe rechtsregels op. Het arrest is niet
alleen in lijn met de uitspraak van het
EHRM van 15 december 2008, maar ook in
lijn met de laatste jurisprudentie. Het
arrest maakt enkei duideiijk dat de rechter
aan de hand van een belangenafweging

Conclusie
In de meeste gevallen blijkt de rechter van
oordeel te zdn dat het belang van de VvE

bij handhaving van het antenneverbod
zwaarder dient te wegen dan het recht
van de individuele appartementseigenaaf.
Echter, indien bijvoorbeeld de eigenaar
een schotelantenne op een losse voet oP

zijn balkon plaatst zonder dat deze wordt
bevestigd aan de gemeenschappelijke
gedeelten en zaken en de schotel boven-

dien maar nauwelijks zichtbaar is, dan zal
de rechter vermoedeliik in het voordeel
van de eigenaar beslissen. Zeker, als er
g"en redI a]ternatieven voor de schotelan-
tenne bestaan, dan wel onvoldoende alter.
natieven voorhanden.zij n.

Gezien al het vorenstaande verdient het in
ieder geval aanbeveling om in het Huis-
houdelijk Regiemenl. voorwaarden en

richtlijnen op te nemen voor het plaatsen
van een schotelantenne in het geval dat er
door een eigenaar terecht een beroep op

artikel 10 EVRM kan wotden gedaan.

Voorbeelden van deze voorwaarden zijn
bijvoorbeeld de wijze van plaatsing (op een

losse voet op het baikoni, de grootte, het
materiaal en de kieur van de schotel (er

bestaan tegenwoordig bijvoorbeeld door-
zichtige schotelantennes).

mr M.J,R. Etbers

Rijssenbeek Advocaten, Arnhem
Telefoon: 026 - 443 42 49

E-mait: maitbox@riJssenbeek.nt
Internet : www. rijssenbeek.nl

Rr.lssenbeek advocaten te Arnhem is gespe-

cialiseerd in vastgoedrecht, woaronde r
met name apportementsrecht en bouw-
recht. Het kantoor behartigt de belangen
van meer dan 2.000 Verenigingen van

Eigenoren in heel Nederland.
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tulogelijke oplossing: plaats een gemeenschappe-
tijke schotel op het dak

.retzelfde complex, waar verschillende
narionaliteiten \ryonen. Een voorbeeid hier-
r-a:r is dai 6€n van de buren binnen het
:elfde complex wel een machtiging van de

rechter verkrijgt voor de plaatsing van de

schotel, aangezien deze eigenaar gelet op
zijn (etnische) afkomst geen re€le alterna-
tieven heeft om zijn informatie te ontvan-
gen, terwijl zijn buurman, eveneers van
buiteniandse afkomst, geen machtiging
i an dezelfde rechter verkrijgt, aangezien
hij via digitale televisie en het internet
r*'el over re6le alternatieven kan beschik-
ken. Indien een eigenaat dus vervangende

machtiging van de

rechter

moet beoordelen of een verbod van de VvE

op het plaatsen van schotelantennes met
het oog op het grondrecht van artikel 10

EVRM tegenover de eigenaar stand zal kun.
nen houden. Dit wordt van geval tot geval

bekeken. Ook het Gerechtshofstelt dat

daarbij gekeken dient te worden naar de

aanwezigheid van alternatieven, de afme-

-- 
:--

tingen van de schotelantenne, de plaatsing

ygn ae, lclroqgja.ntenne en de zichtbaarhqi.d 
.

hiervah. Daarbij is dus van gioot belang
dat de eigenaar voldoende, redle alternatie.
ven tot zijn beschikking heeft.

MogetiJke oplossing voor
mentencomplexen
Indien er binnen het appartementencom-
plex overigens veel behoefte bestaat aan
de ontvangst van een uitgebreid zender-

aanbod via de schotelanrenne dan kan
de VvE eventueel besiuiten om een

Gemeenschappelijke S1t9l l.i.gt Ont-

v3lgq-t te plaatsen. Het. GSO-

systeem is momenteel in
opkomst en zorgt er voor dat
meerdere huishoudens via
ddn oritvangstschotel toe-

i gang hebben tot alle satel-

lietuitzendingen via de

sateiliet. Een dergelijk
systeem zou P0tentieel dus

uitermate geschikt kunnen
zijn binnen een appartemen-

tencomplex.
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