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Advies vaste telefonie: inhoudstafel 
 

 
Inleidend: toelichting met betrekking tot het door de Commissie gevoerde onderzoek 
 

I Opmerkingen met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst 
 

1. Onduidelijkheid van de bepalingen inzake de totstandkoming van de overeenkomst 
2. Onduidelijkheid omtrent de inwerkingtreding van de overeenkomst 
3. Tegenstelbaarheid van de voorwaarden en van de tarieven 

 
a. Precontractuele informatieverplichting van de verkoper omtrent de 

verkoopsvoorwaarden en omtrent de toepasselijke tarieven 
i) actieve informatieverplichting van de verkoper omtrent de toepasselijke 

contractsvoorwaarden 
ii) actieve informatieverplichting omtrent de toepasselijke prijzen en tarieven 

 
b. beding dat de overeenkomst mondeling tot stand komt en bewijs van de aangegane 

overeenkomst 
c. Kennisnameclausules 

 
4. Totstandkoming van de overeenkomst en bepalingen inzake overeenkomsten op afstand 

 
II Verbintenis tot aansluiting op het telefoonnetwerk  

 
III Toegang tot de dienst voor vaste telefonie - Redenen tot weigering van het aangaan van de 

overeenkomst door de operator 
 

IV. Verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden- gebruik van 
communicatietechnieken voor direct marketingdoeleinden 

 
1. verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden 
2. gebruik van communicatietechnieken voor specifiek aan de persoon gerichte reclame 

 
V Wijziging van de prestaties, tarieven en voorwaarden 

 
1. wijziging van de prestaties 
2. wijziging van telefoonnummer en opname in telefoongids en inlichtingendienst 
3. wijziging van tarieven en voorwaarden  

 
VI Het verzenden van tussentijdse facturen en het eisen van een waarborg of voorschot 

 
VII Facturatie en betalingsvoorwaarden 
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X Strafbedingen 
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Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten 
 
 
Op 23 september 2003 heeft de Minister van Consumentenzaken, Mevrouw Freya Van den 
Bossche, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bij toepassing van artikel 35, § 3 van 
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument (hierna genoemd de W.H.P.C.) om advies verzocht inzake de algemene 
voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten in overeenkomsten gesloten met 
consumenten. De aanleiding van deze vraag om advies betrof, aldus Mevrouw de Minister, 
een aantal wijzigingen in de algemene voorwaarden van de vaste telefoondienst van 
Belgacom. 
 
Voorafgaandelijk aan de beoordeling van de door haar onderzochte clausules, wenst de 
Commissie de volgende toelichting in verband met het door haar gevoerde onderzoek geven. 
 
 
Toelichting met betrekking tot  het door de Commissie gevoerde onderzoek: 
 
a. Reikwijdte van het onderzoek 
 
De Commissie betrok bij haar onderzoek alle operatoren die een vergunning inzake vaste 
spraaktelefonie hebben bij het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie 1, en heeft via 
het B.I.P.T. de contractsvoorwaarden van deze operatoren opgevraagd. Enkel die operatoren 
die zich hoofdzakelijk richten tot een consumentenpubliek werden hierbij in aanmerking 
genomen. De activiteiten van ‘resellers’- die telefoonruimte huren of aankopen bij de 
vergunde operatoren- werden niet betrokken in het door de Commissie gevoerde onderzoek. 
 
Ondertussen is deze vergunningsplicht, zoals deze volgde uit artikel 87, § 1, van de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
(Titel III van deze wet handelt over telecommunicatie), in gevolge de nieuwe wet van 13 juni 
2005 betreffende de elektronische communicatie 2 afgeschaft. Voortaan geldt een verplichting 
van kennisgeving aan het B.I.P.T., voor het verrichten van iedere activiteit die bestaat in het 
aanbieden of doorverkopen in eigen naam en voor eigen rekening van elektronische 
communicatiediensten of -netwerken3. 
 
b. Nieuw wettelijk kader inzake telecommunicatie 
 
Zoals aangegeven is de wetgeving inzake telecommunicatie, zoals die tot nu grotendeels 
vastlag in Titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, ingrijpend gewijzigd door de nieuwe wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 
 
Eén van de essentiële nieuwigheden van de wet van 13 juni 2005 betreft een veel uitgewerkter 
regime inzake bescherming van de eindgebruikers inzake informatieverstrekking, contractuele 
rechten en verplichtingen, kwaliteit en veiligheid van de netwerken en diensten, en 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
                                                 
1 Hierna het B.I.P.T. 
2 B.S., 20 juni 2005. 
3 Zie artikel 9 wet van 13 juni 2005. 
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De Commissie merkt hierbij op dat naast de veel uitgebreider regeling van de rechten van de 
eindgebruiker, dit Hoofdstuk in vergelijking met de vroegere regeling in de wet van 21 maart 
19914 zich richt tot iedere operator5. In de vroegere regeling van Hoofdstuk IXter van de wet 
van 21 maart 1991 werd een onderscheid gemaakt naargelang het ging om een operator die al 
dan niet aan te merken was als een organisatie met een sterke positie op de betrokken markt. 
Indien dit het geval was, golden strengere voorschriften. Wel bevatte artikel 105octies al een 
aantal verplichtingen voor alle operatoren met betrekking tot de contractuele voorwaarden, en 
voorzag artikel 105nonies reeds in enige bepalingen ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
Deze verschillende behandeling was vooral ingegeven vanuit de bekommernis om de 
effectieve concurrentie binnen een vrijgemaakte markt te bespoedigen, waardoor een 
verschillende regeling naar gelang van de (historisch gegroeide) machtsposities zich 
rechtvaardigde. 
 
c. Verduidelijking omtrent de in de markt voor vaste telefonie opererende verkopers  
 
Wat de verkopers, actief in de markt van de vaste telefonie betreft, dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen drie soorten verkopers. 
 
Vooreerst zijn er de verkopers van de telefoniedienst die over een eigen netwerk beschikken, 
zoals Belgacom en Telenet hebben (de operatoren sensu stricto).  
Vervolgens zijn er de verkopers die een eigen centrale hebben maar het telefoonnetwerk van 
de eerstgenoemde operatoren gebruiken. De telefoondienst van deze verkopers is toegankelijk 
mits het vormen van een voorkiesnummer dat de gebruiker ofwel zelf moet draaien of dat 
door de operator is aangebracht op het toestel van de klant. 
Tenslotte zijn er de zogenaamde 'resellers': dit zijn verkopers van beltijd. Deze verkopers 
kopen beltijd op bij één van de eerste twee categorieën, en bieden deze dan verder te koop aan 
de gebruiker. 
 
Dit onderscheid is vooral van belang voor wat de regeling van de aansprakelijkheid betreft in 
geval van beperking van toegang tot het telefoonnetwerk. 
 
d. Algemene vaststellingen inzake de door de verschillende operatoren gehanteerde 

algemene voorwaarden 
 
Tijdens de voorbereiding van het advies stelde de Commissie vast dat er een grote dispariteit 
bestond in de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de haar voorgelegde contractsvoorwaarden. 
Een verklaring hiervoor bevindt zich onder meer in de historische context. 
 
Drie operatoren hanteren algemene voorwaarden die blijk geven van zorgvuldig werk en die 
ook zeer uitgebreid zijn, met name Belgacom, Mobistar Fix en Telenet. De voorwaarden van 
deze drie operatoren beantwoordden in globo eveneens aan de criteria vooropgesteld 
                                                 
4 Zie het vroegere hoofdstuk IXter. Bescherming van de gebruikers, in de artikelen 105ter en volgende van de 
wet van 21 maart 1991. 
5 In de nieuwe wet wordt een nieuw onderscheid ingevoerd: enerzijds zijn er alle operatoren. Anderzijds zijn er 
de aanbieders van de universele dienst.  
De regels tot aanwijzing van deze aanbieders moeten nog bij Koninklijk Besluit vastgesteld worden. Kan geen 
enkele offerte in aanmerking worden genomen, gelet op het 'open mechanisme' waarin dit Koninklijk Besluit 
moet voorzien, dan kan de Koning, na overleg in de Ministerraad, ambtshalve tot de aanwijzing van een 
aanbieder overgaan. Artikel 71, §§2 en 3, van de wet van 13 juni 2005. 
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krachtens artikel 105octies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven. 
 
Wat de algemene voorwaarden voor de levering van vaste telefoondienst van de andere 
operatoren, de ‘kleinere concurrenten’ betreft, kan vooreerst vastgesteld worden dat niet in 
voldoende mate rekening gehouden wordt met de criteria vooropgesteld krachtens artikel 
105octies van laatstgenoemde wet. De voorwaarden van de kleinere operatoren zijn 
doorgaans minder uitgewerkt. Vooral de clausules met betrekking tot de totstandkoming van 
de overeenkomst en de definitie van de verstrekte dienstverlening, de exoneratieclausules, de 
schadebedingen, en de bevoegdheidsbedingen, zijn betwistbaar vanuit het oogpunt van de 
wetgeving inzake onrechtmatige bedingen. 
 
Dit probleem is dus voor een groot deel te wijten aan de bestaande concurrentieverhoudingen, 
ontstaan vanuit historisch opzicht. Om die reden werd in de wet van 21 maart 1991 ook een 
onderscheid gemaakt tussen ‘organisaties met een sterke machtspositie’ en andere aanbieders. 
Aan de eerste worden meer verplichtingen opgelegd. 
 
Bij brief van 24 september2004 werd de Minister van Consumentenzaken, Mevrouw Freya 
Van den Bossche, op deze dispariteit gewezen, en werd er voorgesteld hier in beleidsmatig 
opzicht mee rekening te houden. 
 
Door de nieuwe wetgeving, namelijk de wet van 13 juni 2005, wordt een dergelijk 
onderscheid niet meer gemaakt: iedere operator moet de in het Hoofdstuk III vastgestelde 
bepalingen ter bescherming van de gebruikers zonder onderscheid naleven.  
 
In de loop van haar onderzoek mocht de Commissie niettemin vaststellen dat de algemene 
voorwaarden van sommige kleine operatoren aanzienlijk verbeterd zijn. 
 
e. Horen van een aantal operatoren 
 
Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen in bepaalde contractsclausules, heeft de Commissie 
haar opmerkingen met betrekking tot de contractsvoorwaarden van Belgacom en Mobistar 
voorgelegd aan de betrokken operatoren. De relevante opmerkingen die uit het onderhoud met 
deze operatoren naar voor kwamen, en de voorstellen tot aanpassing die schriftelijk werden 
overgemaakt door deze operatoren, worden aan Mevrouw de Minister overgemaakt. 
 
 
f. Algemene Opmerking met betrekking tot de rol van het Raadgevend Comité voor de 

Telecommunicatie 
 
Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
bepaalt dat de algemene voorwaarden en modelcontracten met betrekking tot elektronische 
communicatiediensten na advies van de Ombudsdienst en van het Raadgevend Comité voor 
de telecommunicatie op de website van de operator worden gepubliceerd. 
 
De algemene taak van een Raadgevend Comité bij een autonoom overheidsbedrijf wordt 
omschreven in artikel 47, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven: het gaat om een adviesverlenende taak betreffende 
alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het overheidsbedrijf verleende 
diensten, met in het bijzonder aandacht voor de bepalingen in het beheerscontract die de 
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gebruikers aanbelangen. Het Raadgevend Comité moet trouwens voorafgaand geraadpleegd 
worden omtrent het beheerscontract. 
 
De adviesverlenende taak van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met 
betrekking tot de algemene voorwaarden bestaat, naar het oordeel van de Commissie, in het 
nagaan of de contracten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet elektronische 
communicatie.  
Het gaat hierbij niet om een beoordeling van de rechtmatigheid van de contractuele 
voorwaarden in het licht van de W.H.P.C.De Commissie wijst in dit verband onder meer op 
de aanhef van artikel 108, § 2, van de wet elektronische communicatie: "Onverminderd de 
toepasssing van hoofdstuk V, afdeling 2 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, hebben…" 
 
g. Actualiteit van de door de Commissie onderzochte algemene voorwaarden 
 
Rekening houdend met de omstandigheid dat de vraag om advies reeds dateert van 23 
september 2003, zijn sommige algemene voorwaarden sinds deze datum gewijzigd. 
 
Bij haar onderzoek heeft de Commissie zich gebaseerd op de door het B.I.P.T. in april 2004 
overgemaakte algemene voorwaarden. In de mate dit op de website van de betrokken operator 
gepubliceerd werd6, of in de mate dit door de betrokken operator ter kennis van de Commissie 
gebracht werd, is met de gewijzigde voorwaarden rekening gehouden. 
 
In bijlage bij dit advies wordt aan de Minister een lijst met de onderzochte algemene 
voorwaarden en een kopie van deze voorwaarden overgemaakt. 
 
 
 
Rekening houdend met de hiervóór gegeven toelichting, is de Commissie  op basis van 
artikel 36, § 1, W.H.P.C. tot de hiernavolgende bevindingen gekomen met betrekking tot de 
door haar onderzochte overeenkomsten: 

                                                 
6 Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie verplicht iedere 
operator voortaan om haar algemene voorwaarden op de website te publiceren. 
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I. Opmerkingen met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst 
 
 
1. Onduidelijkheid van de bepalingen inzake de totstandkoming van de overeenkomst 
 
De Commissie stelt vast dat de bepalingen inzake de totstandkoming van de overeenkomst in 
de algemene voorwaarden van sommige operatoren onduidelijk en onbegrijpelijk opgesteld 
zijn, wat in strijd is met het voorschrift van artikel 31, § 4, van de W.H.P.C.. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
De Commissie wenst in dit verband uitdrukkelijk te wijzen op de bepalingen inzake de 
totstandkoming van de overeenkomst van Belgacom. 
 
Enerzijds wordt in de rubriek “Algemeen”, vóór de eigenlijke contractsbepalingen, bepaald 
dat het contract mondeling gesloten wordt7, behoudens andersluidende bepalingen 
opgenomen in deze algemene voorwaarden of in de specifieke voorwaarden, of tenzij de 
klant het anders vraagt.  
 
Anderzijds wordt in artikel 1 van de algemene voorwaarden, die krachtens het vierde lid 
van de onder rubriek “Algemeen” vervatte bepalingen integraal deel uitmaken van het 
“contract” dat tussen Belgacom en de klant wordt gesloten, bepaald dat ieder persoon die 
toegang wenst te verkrijgen tot het openbaar telefoonnet en tot de telefoondienst 
aangeboden door Belgacom daartoe een aanvraag moet indienen bij Belgacom, bij 
voorkeur bij de lokale dienst. De klant zal dan een document ontvangen met de essentiële 
elementen van het contract, alsook de algemene voorwaarden en in voorkomend geval de 
specifieke voorwaarden. Krachtens artikel 3 van de algemene voorwaarden gaat het 
contract in op het moment van de aanvaarding van de geregistreerde aanvraag door 
Belgacom8.  Het begrip “geregistreerde aanvraag” wordt door Belgacom gedefinieerd als 
“de aanvraag die door Belgacom ontvangen werd en alle door haar vereiste inlichtingen 
bevat om de aansluiting te kunnen realiseren. ” 
 
Op die manier wordt er een onderscheid gemaakt tussen de totstandkoming van het 
contract, die in principe mondeling gebeurt, en de schriftelijke bevestiging van het 
aangegane contract. Pas op het moment van de schriftelijke bevestiging ontvangt de klant  
een document dat “tenminste zijn naam en adres, het adres van de aansluiting, het 
oproepnummer van deze aansluiting en de diensten die het voorwerp van het contract 
uitmaken, vermeldt, alsook de algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, de 
specifieke voorwaarden” (artikel 1 van de algemene voorwaarden). 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Een andere operator maakt voor de totstandkoming van de overeenkomst een onderscheid 
tussen de voorafgaande inschrijving, die tot geen verplichtingen van geen van beide 
contractpartijen leidt, de inschrijving op de tariefformule, en het voor de eerste keer 

                                                 
7 Zie de derde alinea van de rubriek “Algemeen”, waar een onderscheid gemaakt wordt tussen het contract, de 
algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en de prijslijst. In de vierde alinea wordt dan bepaald dat 
deze vier elementen, samen met de technische voorschriften voor de aansluiting van eensgezinswoningen en 
andere gebouwen, samen het contract vormen dat door de klant en Belgacom wordt gesloten. 
8 Zie eveneens infra, punt I.4. 
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vormen van het betrokken prefix of het voor de eerste keer gebruikmaken van de 
preselectiedienst, waardoor de algemene voorwaarden van toepassing worden. 

 
2. Onduidelijkheid omtrent de inwerkingtreding van de overeenkomst 
 
De onduidelijkheid van de contractuele bepalingen met betrekking tot de totstandkoming van 
de overeenkomst uit zich ook in de clausules met betrekking tot de inwerkingtreding. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
In dit verband wordt verwezen naar de clausule van Belgacom dat "het contract ingaat op 
de dag van de aanvaarding van de geregistreerde aanvraag door Belgacom."9 Deze 
bepaling heeft daarnaast tot gevolg dat Belgacom het ingang vinden van de overeenkomst 
verbindt aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking enkel van haar wil afhangt, wat 
in strijd is met het verbod van artikel 32.1. van de W.H.P.C. 
 
 Bijvoorbeeld: 
 
"De verkoper activeert…de simkaarten en/of de vaste telefoonlijnen binnen een termijn 
van 3 werkdagen (exclusief zaterdag) na aanvaarding van het dossier, …" 
 
Het tijdstip van activeren is tegelijkertijd het moment waarop krachtens de betrokken 
contractuele bepalingen de overeenkomst in werking treedt. 
 
Een dergelijke formulering leidt dus niet enkel tot onduidelijkheid omtrent de 
inwerkingtreding, maar verbindt deze eveneens aan een potestatieve voorwaarde, wat in 
strijd is met het verbod van artikel 32.1. van de W.H.P.C. 

 
 
3. Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden en van de tarieven 
 
 
a. Precontractuele informatieverplichting van de verkoper omtrent de verkoopsvoorwaarden 

en omtrent de toepasselijke tarieven 
 
Uit de clausules omtrent de totstandkoming van de overeenkomst van sommige operatoren 
valt af te leiden dat doorgaans niet voldaan wordt aan de verplichting om de consument, ten 
laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst de behoorlijke en nuttige 
voorlichting te geven betreffende de kenmerken van de dienstverstrekking (waaronder het 
tarief), en betreffende de verkoopsvoorwaarden (artikel 30 W.H.P.C.). Dit vormt nochtans een 
essentiële voorwaarde voor hun tegenstelbaarheid, en dus hun bindende kracht ten aanzien 
van de consument. 
 
i) actieve informatieverplichting van de verkoper omtrent de toepasselijke 

contractsvoorwaarden 
 
Uit artikel 30 van de W.H.P.C. volgt dat op de verkoper die zijn contractuele voorwaarden wil 
inroepen de actieve verplichting rust om zijn cliënt naar behoren te informeren omtrent het 

                                                 
9 Art.3, algemene voorwaarden Belgacom. 



 9 

bestaan én de inhoud van deze contractuele voorwaarden, en dit ten laatste vóór hij instemt 
met de essentialia van het aanbod. 
 
Het volstaat dus niet om de consument te wijzen op het bestaan van de algemene 
voorwaarden. De consument moet tevens kennis kunnen nemen van de inhoud van deze 
voorwaarden, en de verkoper moet hem informatie te verschaffen over de inhoud van deze 
voorwaarden. 
 
De volgende clausules leiden er bijgevolg toe dat het voorschrift van artikel 30 van de 
W.H.P.C. niet nageleefd wordt: 
 
- De bedingen en voorwaarden die tot gevolg hebben dat pas ná de sluiting van de 

overeenkomst de klant een document ontvangt met de essentiële elementen van de 
overeenkomst, alsook de algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, de specifieke 
voorwaarden10.  

 
- De clausules in de algemene voorwaarden die bepalen dat “iedereen kennis kan nemen en 

een bijgewerkte versie aanvragen van de algemene en specifieke voorwaarden die 
betrekking hebben op de telefoondienst11, zijn onvoldoende om de consument te binden 
aan die voorwaarden. 

 
Het is immers aan de verkoper om het initiatief te nemen om de consument vóór, of ten 
laatste op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, te wijzen op het bestaan en 
de inhoud van algemene voorwaarden, en op de effectieve mogelijkheid om die te 
verkrijgen. 

 
- Wat de effectieve mogelijkheid betreft om kennis te nemen van de algemene 

voorwaarden, wordt soms uitdrukkelijk gewezen op de publicatie van deze algemene 
voorwaarden op de website van de betrokken operator. Een dergelijke publicatie wordt 
trouwens voortaan wettelijk verplicht12. Dit is echter niet voldoende om te kunnen spreken 
van een effectieve mogelijkheid tot kennisname van de algemene voorwaarden. Niet elke 
consument beschikt immers over het internet. Enkel in het geval van een via het internet 
op afstand gesloten overeenkomst kan dit als een middel, aangepast aan de gebruikte 
techniek voor communicatie op afstand, beschouwd worden. 

 
De meeste operatoren publiceerden de algemene voorwaarden reeds op hun website.  
 
De Commissie merkt evenwel op dat het niet altijd evident was om de algemene 
voorwaarden, alsook de prijslijst (zie ii) ) te vinden op de website, en beveelt bijgevolg 
aan dat deze voorwaarden gemakkelijk raadpleegbaar zouden zijn via de website van de 
operator. 

 
 
ii) actieve informatieverplichting omtrent de toepasselijke prijzen en tarieven 
 

                                                 
10 Zie Belgacom: samenlezing van de rubriek "Algemeen" met artikel 1 en artikel 3.  
11 Zie Belgacom: zesde lid van de inleidende rubriek “Algemeen” 
12 Zie artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
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Dezelfde opmerkingen kunnen mutatis mutandis worden gemaakt omtrent de praktijk die erin 
bestaat om alle prijzen en tarieven op te nemen in een apart document, dat krachtens de 
contractuele voorwaarden losgekoppeld wordt van de contractssluiting op zich.  
 
In deze prijslijst worden soms ook forfaitair vastgelegde schadevergoedingsbedragen 
opgenomen13. 
 
 
b. beding dat de overeenkomst mondeling tot stand komt en bewijs van de aangegane 

overeenkomst 
 
Hoger werd erop gewezen dat Belgacom bepaalt dat het contract mondeling wordt gesloten14. 
De Commissie stelt vast dat zich net een tegengestelde evolutie in de recente wetgeving 
voordoet15. 
 
De uitdrukkelijke bepaling dat het contract mondeling wordt gesloten, leidt bovendien 
onvermijdelijk tot bewijsproblemen omtrent de aangegane overeenkomst. 
 
De Commissie wijst hierbij eveneens op artikel 108, § 1 van de wet betreffende de 
elektronische communicatie dat voorschrijft dat ieder contract dat gesloten wordt tussen een 
abonnee en een operator, materieel ter beschikking wordt gesteld van de abonnee, en op zijn 
minst de in dat artikel opgesomde elementen bevat16. Dit artikel stelt, vanuit eenzelfde 
doelstelling van informatie van de gebruiker, deze vereiste dus uitdrukkelijk. 

                                                 
13 Zie de artikelen 13, vijfde lid, in fine, artikel 29, artikel 46, en artikel 62, tweede lid van de algemene 
voorwaarden van Belgacom. 
14 Definitie van "contract" in de rubriek Algemeen van de algemene voorwaarden van Belgacom. 
15  Voor de geldige totstandkoming van een contract volstaat in de regel de consensus van de partijen (beginsel 
van het consensualisme). Sinds het begin van de jaren 90 is echter een tendens waarneembaar om bijkomende 
vormvoorwaarden op te leggen aan de geldige totstandkoming van contracten met het oog op de bescherming 
van de consument. Het verplicht opstellen van een geschreven contract is de meest gebruikte vormvoorwaarde.  
 
Zo bijvoorbeeld: 
- Wet 12 juni 1991 op Consumentenkrediet: het wordt een echt plechtig schriftelijk contract, met verplichte 
vermeldingen: zie artikel 14 (maar ook 41, 49, 56, 58, en de sancties in de artikelen 86 en 92, 3°). 
- Art. 88 WHPC inzake verkoop aan de consument afgesloten buiten de onderneming van de verkoper: er moet 
verplicht een geschreven contract worden opgesteld met daarenboven verplichte vermeldingen, zoals het 
verzakingsrecht.  
- Art. 9 Reiscontractenwet van 1994 maakt van het contract van reisorganisatie ook een plechtig contract want 
het contract tot reisorganisatie komt maar geldig tot stand wanneer de reiziger van de reisorganisator een 
geschreven bevestiging ontvangt van de geboekte reis.   
 
De toename van dit formalisme om de consument net te beschermen houdt ook verband met een soort garantie 
dat de verkoper aan zijn informatieplichten zal voldoen en dat hij de consument zal inlichten over zijn rechten en 
verplichtingen, hun aard en hun draagwijdte (vandaar o.a. ook de verplicht gestelde vermeldingen in het 
geschrift).  
Vaak heeft het verplicht opstellen van een geschrift uiteindelijk ook een bewijsfunctie. 
 
16 In het vroegere artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van het bestek van 
toepassing op de spraaktelefoondienst en de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen werd  
bepaald dat de voorwaarden voor de dienstverlening dienden te worden vastgelegd in een schriftelijk contract  dat 
afgesloten wordt tussen de operator en zijn klant (B.S., 15 juli 1998, gewijzigd door het K.B. van 8 juli 1999 
houdende wijziging van het K.B. van 22 juni 1998 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de 
spraaktelefoniedienst en de procedure inza ke de toekenning van individuele vergunningen (B.S., 1 september 
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c. Kennisnameclausules en aanvaardingsclausules 
 
Teneinde de algemene voorwaarden te kunnen inroepen, rust op de verkoper niet alleen de 
verplichting om de consument uitdrukkelijk te wijzen op het bestaan en op de inhoud van de 
contractsvoorwaarden (zie hieromtrent de opmerkingen in punt a ).  
 
Hij moet ook kunnen aantonen dat de consument deze uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 
aanvaard.   
 
- Bedingen die stellen dat de "gebruiker" de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk 

aanvaard heeft terwijl hij niet redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen met hun bestaan 
en hun inhoud (zie de opmerkingen in punt a ) zijn in strijd met artikel 32.23. W.H.P.C. 

 
- Bedingen die de stilzwijgende aanvaarding van de contractuele voorwaarden afleiden uit 

de betaling, door de consument, van de eerste factuur, terwijl hij niet redelijkerwijs kennis 
heeft kunnen nemen met hun bestaan en hun inhoud (zie de opmerkingen in punt a) ) 
stroken hier evenmin mee, en zijn in strijd met artikel 31, § 1, van de W.H.P.C. Aan een 
bepaalde rechtshandeling, namelijk de betaling, gevolgen verbinden die vreemd zijn aan 
deze handeling zelf (namelijk de aanvaarding van de voorwaarden), is naar het oordeel 
van de Commissie onrechtmatig. 

 
 
4. Totstandkoming van de overeenkomst en bepalingen inzake overeenkomsten op afstand 
 
 
De overeenkomst voor vaste telefonie kan ook op afstand worden afgesloten. Dit kan 
bijvoorbeeld blijken uit de gehanteerde definities, de vermelding van het verzakingsbeding, of 
blijkt eenvoudigweg uit de website van de operator. 
 
Wordt de overeenkomst voor vaste telefonie op afstand gesloten, dan weegt op de verkoper de 
verplichting om de consument, door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek 
voor communicatie op afstand, over een minimaal aantal elementen zoals opgesomd in artikel 
78 van de W.H.P.C.  (waaronder ook het al dan niet bestaan van het verzakingsrecht) in te 
lichten. Krachtens artikel 79 van de W.H.P.C. dient deze minimale informatie, samen met nog 
andere info (onder meer casu quo het uitdrukkelijk opnemen van een verzakingsbeding), hem 
schriftelijk of per duurzame drager overgemaakt te worden. Dit dient in principe vóór de 
uitvoering van de dienstenovereenkomst te gebeuren. Bovendien beschikt de consument over 
een verzakingsrecht van 7 werkdagen, dat in principe ingaat vanaf de dag na het sluiten van 
de overeenkomst, tenzij de krachtens artikel 79 van de W.H.P.C. schriftelijk of per duurzame 
drager over te maken informatie pas na het sluiten van de overeenkomst meegedeeld wordt. 
Het gaat om bepalingen van dwingend recht, en de consument kan contractueel niet afzien 
van deze wettelijke bescherming.  
 
De Commissie wijst erop dat de contractuele bepalingen inzake de totstandkoming van de 
overeenkomst in de door haar onderzochte contracten soms niet verzoenbaar zijn met een 
correcte toepassing van de wettelijke bepalingen omtrent de informatieverplichtingen en de 
verzakingstermijn in geval van overeenkomsten op afstand. 
                                                                                                                                                         
1999), en door het K.B. van 27 oktober 2000 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen op het stuk van 
telecommunicatie (B.S., 28 november 2000)).  



 12 

 
Dit vindt onder meer zijn oorzaak in de onduidelijke clausules met betrekking tot de 
totstandkoming van de overeenkomst (zie hoger, punt 1). 
 
De Commissie wijst op nog enkele bijkomende discordanties tussen de contractuele 
regelingen en de wettelijke bepalingen inzake overeenkomsten op afstand. 
 
∗ Het ingaan van de verzakingstermijn 

 
Voorbeeld 
 
Indien bijvoorbeeld telefonisch om een aansluiting op de telefoondienst wordt verzocht, 
ontvangt de klant na de contractssluiting een bevestigingsbrief - met in de regel alle 
krachtens artikel 79 van de W.H.P.C. verplichte gegevens-, waar onder meer het 
verzakingsrecht wordt weergegeven, dat vastgesteld wordt op 14 werkdagen volgend op de 
sluiting van de (diensten)overeenkomst. De algemene voorwaarden van de betrokken 
operator bepalen dat het contract in principe mondeling gesloten wordt. Aangezien deze 
bevestiging sowieso na het mondelinge akkoord wordt verstuurd, kan het verzakingsrecht 
pas ingaan vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen voorzien in artikel 79, § 
1, werd voldaan (artikel 80, § 1, derde lid, tweede streepje van de W.H.P.C.). Bijgevolg is 
de verzakingsclausule die stelt dat "De consument het recht heeft aan de verkoper mee te 
delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave man 
motief binnen…werkdagen van de dag die volgt op de sluiting van de 
dienstenovereenkomst , strijdig met het bepaalde in artikel 80, § 1, derde lid, van de 
W.H.P.C. 

 
∗ contractueel vermoeden van afstand van verzakingsrecht bij gebruik van de dienst vóór 

het einde van de verzakingstermijn 
 
In de door de Commissie onderzochte voorwaarden wordt soms contractueel bepaald dat hij 
door het gebruik van de dienst vóór het einde van de verzakingstermijn zijn wil te kennen 
geeft afstand te willen doen van zijn verzakingsrecht. 
 

Voorbeeld 
 
"Ondanks het bovenstaande mag het recht van terugtrekking niet worden uitgeoefend door 
de Klant als hij/zijn van de dienst gebruik heeft gemaakt vóór het einde van de 
opzegtermijn van 7 werkdagen." 
 
De betrokken verkoper wil in dit geval blijkbaar een beroep doen op de 
uitzonderingsbepaling van artikel 80, § 4, 1°, van de W.H.P.C. 
 
Artikel 80, § 4, 1°, viseert de hypothese waarin de consument zijn instemming betuigt met 
een uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de verzakingstermijn. De 
Commissie is van oordeel dat deze uitzonderingsbepaling, die restrictief dient te worden 
geïnterpreteerd, enkel kan ingeroepen worden in geva l van een uitdrukkelijke instemming 
(de Franse tekst heeft het over "l'accord") van de consument. Het is trouwens altijd aan de 
verkoper om te bewijzen dat de consument uitdrukkelijk ingestemd heeft met een 
uitvoering van de overeenkomst vóór het verstrijken van de verzakingstermijn. Zie het 
oude artikel 82, § 1, en het nieuwe artikel 83decies, § 1, eerste lid, W.H.P.C. 
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II. Verbintenis tot aansluiting op het telefoonnetwerk 
 
Het aansluiten van de klant op het netwerk van vaste telefonie beslaat een essentieel 
onderdeel van de dienstenprestatie waartoe de verkoper van de telefoondienst gehouden is. 
 
Bedingen die bepalen dat de termijnen voor aansluiting of de leveringstermijnen enkel ten 
titel van inlichting worden gegeven, de verkoper bijgevolg niet verbinden, en de klant geen 
recht geven op enige schadevergoeding, vormen een inbreuk op het artikel 32.4. van de 
W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt evenwel vast dat de meeste verkopers zich ertoe verbinden om de klant 
aan te sluiten binnen een bepaalde termijn, en de klant desgevallend recht geven op een 
forfaitaire schadevergoeding bij een te late aansluiting die aan de verkoper toerekenbaar is. 
 
 
III. Toegang tot de dienst voor vaste telefonie- Redenen tot weigering van het aangaan 

van de overeenkomst door de operator 
 
 
De verkoper kan zich het recht voorbehouden om te weigeren het contract aan te gaan 
omwille van objectief te rechtvaardigen gronden. De hiernavolgende gronden tot weigering 
stemmen hier niet mee overeen: 
 
1. weigering tot het aangaan van de overeenkomst omwille van niet-limitatief opgesomde 
"commerciële redenen".  
 
Een dergelijke formulering verleent de verkoper een discretionaire vrijheid tot het weigeren 
van het aangaan van de overeenkomst, en is in strijd met artikel 32.1. van de W.H.P.C. 
 
2. weigering omwille van opname in Preventel. 
 
De Commissie blijft van mening dat de loutere opname in het Preventelbestand niet als een 
objectieve grond voor kennelijke insolvabiliteit kan worden aangevoerd17. Er moet minstens 
gewezen worden op bijkomende elementen die zouden wijzen op fraude of insolvabiliteit. 
 
3. weigering om niet-naleving van een ander contract met de dienstverlener 
 
In de door haar onderzochte contracten kwam onder meer de clausule voor dat de verkoper de 
aanvraag van de klant kan weigeren “indien hij de verplichtingen die hem krachtens een ander 
contract met betrekking tot de telefoondienst geleverd door de verkoper niet nakomt “en deze 
niet-nakoming niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting die werd ingeleid volgens de 
bepalingen opgenomen onder het hoofdstuk “betwisting van de factuur.” 
 
Een dergelijke weigering is gerechtvaardigd, maar de niet-naleving mag niet het gevolg zijn 
van enige gegronde betwisting, zoals de betrokken operator dit ook stipuleert.  

                                                 
17 Zie het advies mobiele telefonie, Deel I, punt 1, p. 3, derde streepje. 
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In de vernoemde clausule stelt zich wel de vraag welk gevolg gegeven wordt aan een 
betwisting van andere verplichtingen dan deze omtrent het te betalen bedrag. 
 
In het betrokken geval heeft de Commissie aanbevolen de clausule als volgt te verbeteren: 
“…en deze niet-nakoming niet het voorwerp uitmaakt van enige gegronde betwisting. Bij 
klachten inzake de factuur wordt in dit opzicht verwezen naar het hoofdstuk “betwisting van 
de factuur." 
4. weigering indien de persoon die de aanvraag doet niet het bewijs levert "van een domicilie 
of vaste verblijfplaats in de Europese Unie op vertoon van officiële documenten uitgegeven 
door een Belgische instantie" 
 
Deze grond van weigering komt voor in één van de onderzochte contracten. De Commissie 
merkt op dat de termen “domicilie en vaste verblijfplaats" nog nauwelijks aanknopingspunten 
zijn in het Belgische Internationaal Privaatrecht: men vertrekt altijd vanuit de notie 
“hoofdverblijf” als feitelijk aanknopingspunt en vanuit de term "woonplaats" (zie 
bijvoorbeeld de EEX-Verordening18). 
 
De Commissie beveelt dan ook de term "woonplaats" aan, in plaats van "domicilie en vaste 
verblijfplaats." 
 
Bij deze beperking kan de vraag bovendien gesteld worden of ze wel conform is aan artikel 
70, § 1, van de wet van 13 juni 200519 betreffende de elektronische communicatie, dat de 
levering van de universele dienst "op het gehele grondgebied, aan ieder persoon die hierom 
verzoekt, ongeacht diens geografische locatie", oplegt. 
 
 
 
IV. Verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden- gebruik van 
communicatietechnieken voor direct marketingdoeleinden 
 
1. verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden 
 
In de onderzochte contractsvoorwaarden wordt doorgaans bepaald dat de persoonsgegevens 
van de klant door de verkoper kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. 
 
De Commissie wijst in dit verband op Afdeling 220 van Hoofdstuk III. Bescherming van de 
eindgebruikers van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.  
 
In artikel 122, § 3, van deze wet wordt de verwerking van persoonsgegevens voor 
marketingdoeleinden onder meer aan de voorwaarde onderworpen dat (2°)de abonnee of in 
voorkomend geval de eindgebruiker voorafgaand zijn toestemming gegeven heeft voor deze 
verwerking. In het tweede lid van deze paragraaf wordt verduidelijkt dat onder toestemming 
de vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene of zijn 

                                                 
18 Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, P.B.E.G., nr. L 12 van 16 
januari 2001. 
19 Zie ook het vroegere artikel 84, § 1 van de wet van 21 maart 1991 op de autonome overheidsbedrijven. 
20 “Afdeling 2. Geheimhouding van de communicatie, verwerking van de gegevens en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, art. 122 e.v. 
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wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat verkeersgegevens die op hem betrekking heeft 
worden verwerkt. De betrokken operator biedt zijn abonnees of eindgebruikers bovendien 
gratis de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de gegeven toestemming in te trekken (3°). 
 
Een enkele vermelding in de algemene voorwaarden dat de consument verklaart te 
aanvaarden dat zijn persoonsgevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden volstaat 
hiertoe niet. 
 
2. gebruik van communicatietechnieken voor specifiek aan de persoon gerichte reclame 
 
Naast de vereiste toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor 
reclamedoeleinden, wijst de Commissie op de regels die gelden inzake het gebruik van 
communicatietechnieken voor specifiek aan de persoon gerichte reclame 21. 
 
Afhankelijk van het gebruikte communicatiemiddel (en van de hoedanigheid van de 
bestemmeling) is de benadering van de persoon via specifiek aan hem gerichte reclame (de 
zogenaamde direct of one-to-one marketing) ofwel onderworpen aan zijn voorafgaandelijke, 
vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming (opt- in), ofwel aan de afwezigheid van 
kennelijk bezwaar van zijnentwege (opt-out).  
 
 
V. Wijziging van de prestaties, tarieven en voorwaarden 
 
1. Wijziging van prestaties 
 
De algemene voorwaarden die de Commissie onderzocht heeft bevatten doorgaans bedingen 
die de dienstverlener het recht verlenen om hun prestaties eenzijdig te wijzigen. 
 
De dienstverlener eigent zich dit recht toe, niet alleen bij "wijziging van de regelgeving", 
wegens "technische omstandigheden", "indien de exploitatie- of organisatievoorwaarden van 
het openbare telefoonnet het vereisen", maar ook om "redenen van operationele aard". 
 
De Commissie erkent dat het verzekeren van een goede toegang tot het netwerk - de 
hoofdverbintenis van de operatoren inzake telefonie- een middelenverbintenis is, en dat het 
zich aanpassen aan de nieuwe technologieën volgt uit deze hoofdverbintenis. Hierbij dient 
echter het principiële verbod van bedingen of voorwaarden die ertoe strekken "de verkoper 
het recht te verlenen om de kenmerken van het te leveren product of de te verlenen dienst 
eenzijdig te wijzigen indien die kenmerken wezenlijk zijn voor de consument, of voor het 
gebruik waartoe hij het product of de dienst bestemt, althans voor zover dit gebruik aan de 
verkoper was medegedeeld en door hem aanvaard of voor zover, bij gebrek aan een dergelijke 
specificatie, dit gebruik redelijkerwijze was te voorzien" (artikel 32.3. W.H.P.C.) te worden in 
acht genomen. 
 

                                                 
21 Voor wat reclame per elektronische post betreft: Artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (B.S., 17 maart 2003), en het K.B. 
van 4 april 2003 "tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post", en voor wat 
specifiek aan de persoon gerichte reclame via andere communicatietechnieken op afstand betreft, zie het nieuwe 
artikel 29 bis van de W.H.P.C. 
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1° In dat opzicht is de Commissie van mening dat de omschrijving "redenen van operationele 
aard" tot gevolg heeft dat de verkoper een discretionair recht toegekend wordt om eenzijdig 
de kenmerken van de overeenkomst te wijzigen. 
 
2° De opmerkingen over het eenzijdig wijzigingsrecht omtrent de kenmerken hebben enkel 
betrekking op de dienstverlening inzake vaste telefonie die repercussies zouden hebben voor 
de consument, met andere woorden die aanpassingen die de telefoondienst zouden wijzigen of 
beperken. 
 
De Commissie beveelt dan ook aan om, indien men zich een dergelijk eenzijdig 
wijzigingsrecht voorbehoudt, dit te verduidelijken. 
 
3° Teneinde een evenwicht in de rechten en verplichtingen van beide partijen te waarborgen 
en niet in strijd te zijn met artikel 32.3. W.H.P.C., is de Commissie van oordeel dat minstens 
de volgende rechten in hoofde van de consument dienen bijgevoegd te worden voor wat de 
aanpassingen betreft die repercussies zouden hebben voor de consument, met andere woorden 
die aanpassingen die de telefoondienst zouden wijzigen of beperken. 
 
- de consument dient tijdig ingelicht te worden over ieder andere wijziging dan deze die de 

vervanging of aanpassing van bepaalde eindapparaten noodzaakt; 
- de consument moet over de mogelijkheid beschikken om de overeenkomst op te zeggen 

indien hij niet akkoord gaat met deze wijziging. 
 
2. Wijziging van telefoonnummer en opname in telefoongids en inlichtingendienst 
 
a. De klant kan soms vragen dat zijn oproepnummer gewijzigd wordt, in de mate van wat 
technisch mogelijk is. Hiervoor worden kosten aangerekend. 
 
De Commissie vindt het in die gevallen aangewezen dat uit de betrokken bepalingen duidelijk 
naar voor komt dat de consument voorafgaandelijk geïnformeerd wordt over de hoegrootheid 
van de kosten of de gewijzigde tarieven. 
 
b. In een clausule die de Commissie aantrof met betrekking tot de opname van de persoon die 
met de houder samenwoont, stelde de Commissie vast dat dit diende te gebeuren "mits 
schriftelijke toestemming van de houder van de lijn. " 
 
Dat degene die met de houder22 samenwoont, toestemming moet hebben van de houder om 
vermeld te worden bij het toegekende nummer, gaat volgens de Commissie in het algemeen te 
ver. De vermelding van de andere echtgenoot kan normaal gezien niet worden afhankelijk 
gemaakt van de toestemming van de houder (a contrario art. 216, § 2, B.W. in geval van 
beroepsuitoefening). Deze regel valt af te leiden uit het “recht op gebruik van de naam van de 
echtgenoot” in het huwelijk. 
 
De betrokken operator wijst in dit opzicht terecht op het artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 14 september 1999 houdende de voorwaarden tot vervaardiging, uitgave en verspreiding 
van de telefoongidsen23 en tot intrekking van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 met 
hetzelfde onderwerp. Dit artikel bepaalt dat "De eindgebruikergegevens worden beperkt tot 
hetgeen nodig is om de eindgebruiker te identificeren, tenzij de abonnee zonder de minste 
                                                 
22 Welk begrip overigens niet gedefinieerd  wordt in de betrokken contractsvoorwaarden. 
23 B.S., 18 september 1999. 
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dubbelzinnigheid zijn toestemming heeft verleend om aanvullende gegevens te publiceren, 
met inbegrip van de beroepsbezigheid van de eindgebruiker alsook de personen die met hem 
samenwonen en die onder hun eigen naam wensen te worden vermeld." 
 
De Commissie stelt zich bijgevolg vragen omtrent de overeenstemming van deze bepaling 
met de dwingende regels hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek. Zij wijst hierbij op de 
problemen die een dergelijke bepaling met zich mee kan brengen in geval van een gewijzigde 
situatie naar aanleiding van een (feitelijke) scheiding. 
 
3. Wijziging van tarieven en voorwaarden 
 
a. Eigen tarieven en voorwaarden 
 
Behoudt de operator zich contractueel het recht voor om in een contract van onbepaalde duur 
zijn tarieven of de voorwaarden te wijzigen, dan dient het hierover handelende beding 
minstens in een tijdige inkennisstelling van de consument te voorzien, en dient het te bepalen 
dat de consument in geval van tariefverhoging kan opzeggen zonder enige vergoeding 
daarvoor. Dit volgt uit een aan de concrete situatie aangepaste lezing van de artikelen 32.2. en 
32.9. van de W.H.P.C. 
 
De Commissie meent dat onder de gelding van het vroegere recht een uitdrukkelijk wijzen op 
dit opzegrecht, of het vermelden van de specifieke opzegregeling, in dit opzicht noodzakelijk 
zijn teneinde de consument behoorlijk te informeren. 
 
Voortaan bepaalt artikel 108, § 2, van de wet elektronische communicatie evenwel 
uitdrukkelijk dat de abonnees tijdig en minstens één maand vooraf naar behoren individueel 
ter kennis gesteld dienen te worden van wijzigingen in de contractuele voorwaarden, en 
hierbij tegelijkertijd op de hoogte dienen gesteld te worden van hun recht om het contract 
zonder boete op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de 
inwerkingtreding van de wijzigingen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. In 
geval van tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op te 
zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur 
na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve indien de algemene voorwaarden 
voorzien in een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde stijging. 
 
 
 
b. roamingtarieven 
 
Wijzigingen in de tarieven voor internationale oproepen (roaming) hangen niet uitsluitend van 
de wil van de verkoper af. Bedingen die stellen dat enerzijds de lijst van de landen waarin 
roaming mogelijk is en anderzijds de roamingtarieven aan aanpassingen onderhevig zijn, 
afhankelijk van de door de verkoper afgesloten commerciële akkoorden, zijn bijgevolg in 
principe niet onrechtmatig. 
 
De Commissie dringt erop aan, teneinde hier tot meer evenwicht tussen de rechten en 
verplichtingen van de contractpartijen te komen, dat de consument voorafgaandelijk en 
duidelijk wordt ingelicht over de plaats waar de consument informatie kan verkrijgen over 
deze tarieven voor internationale gesprekken. Onder meer een opname van deze tarieven op 
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de website van de verkoper, alsook een gratis telefoondienst, lijken de Commissie 
aangewezen. 
 
 
VI. Het verzenden van tussentijdse facturen en het eisen van een waarborg of 

voorschot 
 
De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar opmerkingen over de clausules inzake het 
eisen van een waarborg of voorschot geformuleerd in haar advies over de algemene 
voorwaarden in abonnementen voor mobiele telefonie24, en brengt inzonderheid de volgende 
opmerkingen in herinnering: 
 
 
1. Objectieve criteria voor het tussentijds factureren of het eisen van een waarborg of 

voorschot 
 
 
Behoudt de operator zich de mogelijkheid voor om enerzijds tussentijds te factureren of om 
anderzijds bij het sluiten van de overeenkomst, dan wel tijdens de duur van de overeenkomst 
een voorschot of waarborg te vragen, dan dienen de criteria waarop men zich steunt 
voldoende objectiveerbaar zijn. Clausules die door hun ruime formulering ertoe strekken de 
verkoper eenzijdig te doen beslissen wanneer tot tussentijdse facturatie wordt overgegaan of 
wanneer een waarborg of voorschot wordt gevraagd, zijn in strijd met artikel 32.5., tweede 
lid, W.H.P.C. 
 
 

Bijvoorbeeld: wel 
 
"De verkoper heeft het recht een tussentijdse factuur of een verzoek tot betaling van een 
voorschot op de factuur te verzenden indien het te factureren totaalbedrag het gemiddelde 
bedrag gefactureerd voor het geheel van de aansluitingen van de klant en berekend over 
een periode van vier volledige facturatie-bimesters of van vier maanden met minstens 250 
euro, BTW niet inbegrepen, overschrijdt. Indien de aansluitingen sinds minder dan vier 
volledige facturatie-bimesters of vier maanden in dienst zijn gesteld, kan een tussentijdse 
factuur of een verzoek tot betaling van een voorschot op een factuur worden verzonden 
zodra het te factureren totaalbedrag meer dan 250 euro, BTW niet inbegrepen, bedraagt. " 
 
Zijn daarentegen bekritiseerbaar: 
 
"De verkoper behoudt zich het recht voor zowel bij het sluiten van de Overeenkomst als 
tijdens de duurtijd van de Overeenkomst de betaling van een waarborg of een voorschot te 
vragen. "  
"Het gebruik van de Dienst door de Gebruiker zal vanaf de Opleveringsdatum op 
maandelijkse of driemaandelijkse basis gefactureerd worden afhankelijk van het 
factuurbedrag van het abonnement en de tarieven. De verkoper is gerechtigd voldoende 
zekerheid (in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie) voor nakoming van de 
betalingsverplichtingen van de gebruiker te allen tijde te eisen.  " 

                                                 
24 C.O.B. 9, Deel I, 3.b. (p. 6). 
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"De verkoper kan tussentijdse facturen sturen als hij van mening is dat de hoogte van de 
gefactureerde bedragen dit rechtvaardigt. " 
"De verkoper kan een waarborg vragen na een vertraging bij of een incident met de 
betaling. " 
"Tevens kunnen we u vragen een voorschot op de maandelijkse factuur te betalen…bij 
veronderstelde fraude" 

 
Behoudt men zich het recht voor om een waarborg of voorschot te eisen, dan dient er 
eveneens een objectieve indicatie van de hoegrootheid hiervan gegeven te worden, met een 
maximum dat kan gevraagd worden. 
 
2. renteloze waarborg  
 
Wordt de mogelijkheid bedongen om een waarborg te eisen, dan creëert de omstandigheid dat 
de consument bij een restitutie van de waarborg enkel de waarborgsom, zonder 
intrestvergoeding ontvangt, een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de 
contractspartijen (artikel 31, § 1, W.H.P.C.). 
 

Bijvoorbeeld: 
 
"Op de als waarborg gestorte som wordt geen rente uitbetaald. " 

 
3. precieze termijn voor restitutie waarborg 
 
De Commissie beveelt bovendien aan om een termijn te bedingen waarbinnen de waarborg 
wordt gerestitueerd na beëindiging van de abonnementsovereenkomst. 
 
4. Worden naast het eisen van een waarborgsom nog andere zekerheden bedongen, dan dient 

in de algemene voorwaarden duidelijk naar voor komen hoe deze zekerheden zich ten 
opzichte van elkaar verhouden. 

 
Bijvoorbeeld 
 
Naast de mogelijkheid tot het opvragen van een waarborg, behoudt een bepaalde verkoper 
zich in geval van kredietkaartdomiciliëring de mogelijkheid voor om een autorisatiecode 
voor een bepaald bedrag "tot vereffening van het onbetaalde factuurbedrag" te vragen25. 
 
Uit de betrokken bepalingen is niet af te leiden hoe deze delegatie bij 
kredietkaartdomiciliëring zich verhoudt tot de gewone waarborg. 

 

                                                 
25 De Commissie verwijst in dit opzicht, ter titel van informatie, naar haar opmerkingen geformuleerd in het 
Advies over de algemene voorwaarden in de overeenkomsten voor autoverhuur (C.O.B. nr. 17 van 1 juni 2005, 
p. 7).  Daar werd geoordeeld dat bedingen waarin wordt bepaald dat de consument debitering via de kredietkaart 
aanvaardt "van alle bedragen die hij krachtens de overeenkomst verschuldigd is", strijdig zijn met artikel 32.5. 
van de WHPC., doordat de verkoper zich op die manier een eenzijdig beslissingsrecht toekent omtrent de 
naleving van de wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. In het advies 
autoverhuur ging het om het gebruik van de kredietkaart als betaalmiddel, in de hier besproken hypothese gaat 
het om het gebruik van de kredietkaart als zekerheid. Ook in deze hypothese geldt uiteraard de opmerking dat 
duidelijk moet aangegeven worden (1) op basis van welke uitdrukkelijk op te sommen en limitatief aan te geven 
gronden (2) welk bedrag kan gevorderd worden, en (3) dat de consument op voorhand wordt ingelicht over de 
bedragen waarvoor betaling zou worden gevorderd bij de kredietkaartverstrekker. 
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VII. Facturatie en Betalingsvoorwaarden 
 
De bedingen omtrent de betalingsmodaliteiten worden, in de door de Commissie onderzochte 
contracten, vaak los van de bedingen omtrent een eventuele betwisting van het gefactureerde 
bedrag geregeld. Beiden hebben nochtans betrekking op de betalingsverplichting van de 
consument, en zijn onderling afhankelijk (onder meer in geval van betwisting van het 
gefactureerde bedrag). 
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om deze in één rubriek op te nemen. 
 
De volgende bedingen worden in dit opzicht door de Commissie als onrechtmatig bevonden: 
 
1. Bedingen met een onvoorwaardelijke verplichting om te betalen, zelfs bij gegronde 

betwisting van het bedrag 
 
In de door de Commissie onderzochte contractsvoorwaarden komen bedingen voor die 
bepalen dat de consument de gefactureerde  som in elk geval dient te betalen, zelfs bij 
betwisting van (een gedeelte van) het gefactureerde bedrag. Dergelijke bedingen zijn in strijd 
met de artikelen 32.5. en 32.8. W.H.P.C.,  in de mate dat deze bedingen ertoe strekken de 
klant een onvoorwaardelijke verplichting om te betalen op te leggen, zelfs in geval van 
geschil of van (gehele of gedeeltelijke) gegronde betwisting van het gefactureerde bedrag. 
 
De aangetroffen bedingen betreffen: 
 
a. Bedingen die voorzien in een onvoorwaardelijke betaling waarbij uitdrukkelijk bepaald 

wordt dat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht hem niet ontslaat van zijn 
verplichting tot betalen. 

 
Bijvoorbeeld: 
 
"Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling op de 
aangegeven datum." 

 
b. Bedingen die op een strikte manier de betaling regelen, en van rechtswege strafbedingen 
verbinden aan het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn, zonder te verduidelijken 
dat het enkel de niet-betwiste bedragen betreft. 
 
 

Voorbeeld: 
 
" Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder 
dat een aanmaning vereist is behalve in geval van toepassing van artikel 5.9.26 Vanaf het 
verstrijken van deze termijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verwijlintresten verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet, alsook een forfaitaire 
schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 62 euro." 
 
De Commissie beveelt aan dat in deze clausules uitdrukkelijk wordt toegevoegd dat deze 
strafbedingen enkel verschuldigd zijn "…op het niet-betwiste totale factuurbedrag".  

                                                 
26 de hypothese van niet-ontvangst van de factuur 
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c. systeem van voorafbetaling gebaseerd op een schatting van het normale verbruik en niet-
terugbetaalbaarheid 
 
Bedingen die voorzien in de mogelijkheid om de dienst vooraf te betalen, op basis van een 
schatting door de operator van het toekomstig verbruik van de klant, en die daarbij bepalen 
dat het voorafbetaalde bedrag niet terugbetaalbaar is, strekken eveneens tot een 
onvoorwaardelijke verplichting tot betalen, en zijn bijgevolg in strijd met artikel 32.5. en 
32.8. van de W.H.P.C. 
 
Voor wat dergelijke bedingen betreft, beveelt de Commissie aan om uitdrukkelijk in een 
procedure voor terugbetaling te voorzien voor een eventuele gemotiveerde betwisting van een 
gedebiteerde som. 
 
2. bedingen die een te korte termijn voorschrijven om de factuur te betwisten  
 
 

Voorbeeld: 
 
"Indien de gebruiker een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij op straffe van 
onontvankelijkheid binnen een termijn van maximum 5 kalenderdagen per aangetekend 
schrijven de wettelijke motieven over te maken aan de Verkoper…" 

 
Wordt op maandelijkse basis gefactureerd, dan is een termijn van 5 kalenderdagen om de 
factuur te betwisten te kort naar het oordeel van de Commissie , wat de algemene norm van 
artikel 31, § 1, van de W.H.P.C. overtreedt. 
 
 
VIII.  Exoneratiebedingen 
 
1. Beperking of schorsing van de telefoondienst ingevolge onderhoud of ontwikkeling van het 

telefoonnet 
 
De operatoren die over een eigen netwerk beschikken behouden zich het recht voor om, ter 
wille van het onderhoud, de verbetering, of de uitbreiding van het netwerk de telefoondienst 
tijdelijk te beperken of te schorsen. 
 
Zoals ook reeds in het advies mobiele telefonie werd gesteld27 is het nodig om, teneinde tot 
een evenwicht in de wederzijdse rechten en verplichtingen te komen, deze handelingen te 
beperken tot wat strikt noodzakelijk is in de tijd, maar ook wat de mate van beperking of 
schorsing betreft. 
 
2. Opheffen van storingen buiten de normale uren 
 
De Commissie stelt vast dat de onderzochte operatoren die over een eigen netwerk beschikken 
een vergoeding aanrekenen voor aanvragen tot opheffing van storingen buiten de diensturen. 
 

                                                 
27 C.O.B. 9, p. 7 
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De Commissie is van oordeel dat, teneinde op gepaste wijze de wettelijke rechten van de 
consument te waarborgen (artikel 32.27. W.H.P.C.) de operator dient in te staan voor 
storingen ten gevolge van een normaal gebruik die een dringende tussenkomst vereisen buiten 
de diensturen, en dat in die gevallen bijgevolg geen vergoeding mag gevraagd worden van de 
consument. 
 
 
3. Te ruime interpretatie van het begrip "Overmacht" 
 
De verkopers van de dienst voor vaste telefonie geven doorgaans een opsomming van feiten 
of omstandigheden die huns inziens als gevallen van overmacht te kwalificeren zijn. 
 
Zo worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: 
 
- ziekte van het personeel, werkonderbreking,  
- iedere daad van een derde, waaronder blijkbaar ook aangestelden 
- stakingen en sociale conflicten, ook deze van het eigen personeel28,   
 
Het komt vooreerst altijd de rechter toe om te oordelen of er in het concrete geval sprake is 
van overmacht. 
 
De hierboven opgesomde voorvallen hebben betrekking op risico's inherent aan een normale 
bedrijfsvoering. Ze zijn toerekenbaar aan de verkoper en kwalificeren dus niet als overmacht. 
Zij kunnen ertoe strekken het verbod in de artikelen 32.11. en 32.27. W.H.P.C. te overtreden. 
Dit is in het bijzonder het geval wanneer men de daad van aangestelden kwalificeert als 
overmacht. 
 
 
4. Exoneratie voor lichte fout 
 
De  Commissie stelt vast dat de door haar onderzochte contracten doorgaans bedingen 
bevatten die de verkoper enkel verantwoordelijk stellen "voor zover de klant kan bewijzen dat 
de verkoper een zware fout of nalatigheid heeft begaan". 
 
 
5. Aansprakelijkheidsbeperking tot 3 maanden abonnement  
 
De Commissie is van mening dat de bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid van de 
verkoper te beperken tot het equivalent van 3 maanden abonnementsgeld, naar 
omstandigheden onrechtmatig kunnen zijn in het licht van artikel 32.27. van de W.H.P.C. 
 
 
6. Uitsluiten aansprakelijkheid gegevensoverdracht 

                                                 
28 De Commissie merkt voor wat de hypothese van stakingen betreft op dat er in globo een onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen punctuele stakingen, waarvoor een stakingsaanzegging is gedaan, en onvoorziene, 
"wilde" stakingsacties. Wat de punctuele stakingen betreft, aanvaardt de rechtspraak deze doorgaans niet als een 
geval van overmacht. Wat de onvoorziene en onvoorzienbare stakingen en sociale conflicten betreft, kunnen 
deze in bepaalde gevallen wel als overmacht gekwalificeerd worden. Dit vergt, het weze herhaald, steeds een 
feitelijke beoordeling door de rechter waaraan een opsomming van gevallen van overmacht in de 
contractsvoorwaarden niets toe bijdraagt. 
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De verkopers van vaste telefonie bepalen doorgaans dat zij niet aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor de inhoud van enige communicatie, wat redelijk is aangezien hun verbintenis in 
het verzekeren van een goede toegang tot een netwerk van vaste telefonie bestaat. 
 
De formulering van deze uitsluiting mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de verkoper zijn 
verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van datatransmissie beperkt of 
uitsluit. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
"De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de toegankelijkheid van de 
gegevensoverdrachtdiensten, of ze nu door hem geleverd zijn of door derden, noch voor de 
tijd of de hoeveelheid gegevens die nodig zijn om gewenste informatie te verkrijgen.  " 
 
"Wij sluiten alle aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van 
informatie, van welke aard ook, uit. " 
 

 
IX.  Schorsing en opzegging van de prestaties  
 
1. Gronden 
 
In de onderzochte contracten komen bedingen voor die de verkoper het recht verlenen om de 
dienst op te schorten "in geval van abnormale consumptie", “ingeval van abnormale stijgingen 
van het verbruik door de klant ", of om de dienst te beëindigen “indien de dienst op 
ongeoorloofde manier wordt gebruikt"  
 
Clausules die door hun ruime formulering ertoe strekken de verkoper eenzijdig te doen 
beslissen wanneer tot schorsing of beëindiging kan worden overgegaan hebben tot gevolg dat 
de verkoper, eenzijdig, zonder objectieve gronden, ertoe kan beslissen om over te gaan tot 
schorsing en beëindiging, en zijn in strijd met artikel 32.5., tweede lid, van de W.H.P.C.29 
 
2. schorsing en beëindiging zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding en met 

onmiddellijke ingang 
 
a. zonder ingebrekestelling 
 
In de onderzochte contracten behouden de verkopers zich het recht voor om tot schorsing of 
beëindiging van de overeenkomst over te gaan “zonder ingebrekestelling en met 
onmiddellijke ingang.” 
 
De Commissie is van oordeel dat een ingebrekestelling vereist is telkens wanneer de verkoper 
eenzijdig tot een dergelijke verregaande maatregel wenst over te gaan30. 
 
Een uitzondering op dit principe kan gemaakt worden voor wat de schorsing van de 
overeenkomst betreft op grond van ernstige aanwijzingen van fraude. 
 
                                                 
29 Zie ook hoger, punt IV, 1., zie ook C.O.B. nr. 9, Deel 1, 3.f. (p.8), tweede sterretje. 
30 Zie C.O.B. nr. 9, Deel 1, 3.f., eerste sterretje, p. 8. 
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b. zonder schadevergoeding 
 
Enkele contracten voorzien ook dat deze schorsing “zonder schadevergoeding” plaatsheeft. 
 
Bedingen die de consument het recht tot vergoeding van de opgelopen schade ontzeggen in 
geval van een onterechte of ongegronde schorsing zijn in strijd met artikel 32.27. W.H.P.C.31 
 
 
3. toevoeging van uitzondering van "gemotiveerde betwisting" bij schorsing of beëindiging op 

grond van niet-betaling 
 
Wat het recht betreft dat sommige verkopers zich voorbehouden om in geval van niet-betaling 
(al dan niet na voorafgaande aanmaning) tot schorsing of beëindiging over te gaan, dient in de 
betrokken bedingen verduidelijkt worden dat deze maatregelen geen toepassing vinden in 
geval van gemotiveerde betwisting door de consument 32. 
 
 
 
X. Strafbedingen 
 
1. Tegenstelbaarheid van strafbedingen 
 
Enkele van de door de Commissie onderzochte algemene voorwaarden voorzien voor wat de 
hoegrootheid van de toepasselijke strafbedingen betreft naar de lijst met tarieven, die 
doorgaans (met enige moeite) ingezien kunnen worden via de website van de betrokken 
verkoper. 
 
De Commissie verwijst in dit verband naar haar opmerkingen omtrent de tegenstelbaarheid 
van de algemene voorwaarden en van de tarieven  in rubriek I33: strafbedingen kunnen enkel 
ingeroepen worden ten aanzien van de andere contractspartij indien hij enerzijds, vóór of 
uiterlijk op het ogenblik van de contractssluiting kennis heeft kunnen nemen van deze 
bedingen en hij anderzijds deze bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend  
aanvaard heeft. Bovendien is het aangewezen om de aandacht van de consumenten in het 
bijzonder te vestigen op dergelijke contractsmodaliteiten, om te verzekeren dat zij aandacht 
zouden hebben voor het bestaan en de inhoud van dergelijke clausules. De praktijk, erin 
bestaande om deze strafbedingen ergens achteraan in de tarievenlijst op te nemen, volstaat 
hiertoe niet. 
 
2. Hoegrootheid van strafbedingen 
 
De Commissie verwijst vooreerst naar haar opmerking met betrekking tot de cumulatie van 
strafbedingen, geuit in haar advies mobiele telefonie 34: vordert men administratieve kosten 
voor de aanmaning, en behoudt men zich daarbovenop het recht voor om een forfaitair bedrag 
te eisen, naast het opeisbaar stellen van verwijlsinteresten, dan kan dit leiden tot het 
vaststellen van schadevergoedingsbedragen die duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel 

                                                 
31 Zie ook C.O.B. 9, Deel 1, 3.f., derde sterretje, p. 8 
32 Zie in hetzelfde verband hoger, punt V.1. 
33 Inzonderheid I.3., p. 7-10. 
34 C.O.B. nr. 9, Deel 1, 3.h.2., p. 9 
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dat door de verkoper kan worden geleden, wat in strijd is met het artikel 32.21. van de 
W.H.P.C. 
 
In de door de Commissie onderzochte contracten rekenen de verkopers, naast een moratoire 
interest, hetzij een vast bedrag aan administratiekosten aan, hetzij een forfaitair bedrag, 
uitgedrukt in een percentage van de hoofdsom, waarbij een minimumbedrag wordt 
vastgesteld. 
 
Sommige van deze minimumbedragen lopen zo hoog op dat ze niet redelijkerwijze geacht 
kunnen worden  in enige evenredigheid te staan met het nadeel dat door de verkoper kan 
worden geleden: bijvoorbeeld 125 euro, 62 euro. 
 
3. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid van strafbedingen 
 
Artikel 32.15. bepaalt dat onrechtmatig zijn, de bedingen die ertoe strekken "het bedrag vast 
te leggen van de vergoedingen verschuldigd door de consument die zijn verbintenissen niet 
nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de verkoper die in 
gebreke blijft." 
 
De verplichting tot wederkerigheid, en gelijkwaardigheid, van de bedongen strafbedingen die 
daaruit voortvloeit, wordt niet, of op uiteenlopende wijze ingevuld in de onderzochte 
contractsvoorwaarden. Dit gebeurt door ofwel een algemene formulering (Voorbeeld 1), 
ofwel door het verbinden van een vergoeding aan een vertraging in de verbintenis tot 
aansluiting op het telefonienetwerk (Voorbeeld 2) 

 
Voorbeeld 1 
 
"…Dit strafbeding bestaat onverminderd het recht van de Gebruiker om een gelijkaardige 
vergoeding te bekomen ingeval van een ernstige tekortkoming in hoofde van de verkoper. " 
 
Voorbeeld 2 
 
"Behoudens we met u een andere termijn overeenkomen, verbinden we ons ertoe deze 
aansluiting uit te voeren binnen twee kalenderdagen, rekenend vanaf het moment van 
kennisgeving. Per dag vertraging heeft u recht op een maand gratis abonnementskosten, 
inclusief eventueel bijkomende bijdragen voor speciale telefoondiensten, met een 
maximum van 6 maanden abonnementskosten, behoudens andere overeenkomst met u, of 
in het geval van overmacht of vertragingen aan u te wijten of een andere Operator. " 
 

De Commissie is van oordeel dat de vereiste wederkerigheid bij strafbedingen die een 
schadevergoeding opleggen bij niet- of laattijdige betaling, in die zin moet worden begrepen 
dat hiertegenover een strafbeding van dezelfde grootteorde moet staan bij het niet verzekeren 
van een hieraan beantwoordende contractuele tekortkoming, zijnde in dit geval de verbintenis 
tot het verzekeren van een goede toegang tot het telefoonnetwerk. 
 
4. Eenzijdige beoordeling om invordering van schulden aan een derde uit te besteden 
 
De Commissie trof in de algemene voorwaarden van één van de operatoren een clausule aan 
waarbij de operator zich "het recht voorbehoudt om een forfaitair bedrag, zoals opgenomen in 
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de prijslijst, aan de klant aan te rekenen indien de invordering van de schulden uitbesteed 
wordt aan een derde." 
 
De Commissie merkt vooreerst op dat het eenzijdig beslissingsrecht dat de operator zich 
toeëigent om voor de niet-betaalde som al dan niet een beroep te doen op een derde, het 
artikel 32.5., tweede zinsnede, W.H.P.C. bepaalde verbod overtreedt. 
 
De Commissie is van mening dat het recht dat de operator zich voorbehoudt tot het 
aanrekenen van een bedrag in geval van invordering door een derde zonder aanduiding van de 
omstandigheden waarin dit gebeurt, onrechtmatig is.  
 
De Commissie wijst voorts op een incoherentie. Het is vaste rechtspraak, en het volgt uit 
artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het verboden is een strafbeding tot verhoging 
te bedingen ingeval de schuldeiser zijn schuldvordering in rechte zou eisen. 
Indien men daarentegen in plaats van de gerechtelijke invordering voor de minnelijke 
invordering zou opteren, dan zou het strafbeding tot verhoging ingeval de invordering door 
een derde zou gebeuren niet strijdig zijn met het verbod van artikel 5 van de wet van 20 
december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 35. 
 
5.Te strikt debiteurenbeheer 
 
De Commissie wenst in het algemeen op te merken dat een te scherpe afstelling van het 
aanmaningssysteem door middel van het zich baseren op het uur 00.00 van de uiterste 
betalingsdatum voor het opeisen van de schadevergoedingsbedragen bij niet-tijdige betaling, 
als een misbruik van recht kan worden aanzien. 
 
Dient er bijvoorbeeld betaald te worden tegen 15 januari, en wordt er een aanmaning 
verstuurd die op 15 januari is gedateerd, waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat geen 
rekening wordt gehouden met betalingen die na het uur 00.00 van die datum verricht worden, 
dan is de aanrekening van de aanmaningskosten niet in verhouding tot het door de verkoper 
geleden nadeel. 
 
 
XI. Duur en Beëindiging van de overeenkomst 
 
1. Duur 
 
De Commissie wijst in dit verband naar haar opmerkingen omtrent de duur, en de 
stilzwijgende verlenging, bij overeenkomsten voor mobiele telefonie36. 
 
 
2.  Beëindiging 
 
a. De Commissie stelt vast dat opzegbedingen en strafbedingen in enkele gevallen in 
éénzelfde bepaling opgenomen worden, wat ingaat tegen de vereiste van een duidelijke 

                                                 
35 Dit artikel luidt als volgt: "Het is verboden aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de 
overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele 
verbintenissen." 
36 Zie Deel 1, 2. Advies Mobiele Telefonie, p. 4 en 5. 
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redactie van de schriftelijke bedingen (artikel 31, § 4, W.H.P.C.). Zij beveelt aan om deze 
twee hypotheses apart te behandelen. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
"Ingeval van verbreking van het contract, op initiatief van de klant of door de operator ten 
gevolge van het niet naleven door de klant van zijn verplichtingen, blijven de reeds 
betaalde of gefactureerde abonnementskosten verschuldigd." 

 
b. De Commissie stelt vast dat de clausules inzake opzeg of beëindiging, en deze inzake de 
verplichting tot betalen, niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Dit is in strijd met de vereiste van 
duidelijkheid (artikel 31, § 4, W.H.P.C.) en kan tot gevolg hebben dat het beëindigingsrecht 
aanzienlijk bemoeilijkt wordt. 
 
Dit is met name het geval wanneer de klant voorafbetaalt op he t gebruik van het 
telefoonnetwerk, deze voorafbetaling op een schatting gebaseerd is, en er bedongen wordt dat 
de voorafbetaalde bedragen niet terugbetaalbaar zijn. Op die manier wordt doorgaans afbreuk 
gedaan aan de soepeler bepalingen inzake opzeg van de overeenkomst. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
"De klant verbindt er zich toe aan de verkoper de toestemming te geven een som af te 
houden waarvan het bedrag bepaald wordt in de documentatie van de verkoper die hem 
wordt meegedeeld. Deze som wordt op de creditzijde geplaatst van de "verkopersrekening" 
van de klant. In ruil hiervoor krijgt de klant onmiddellijk toegang tot de dienst aangeboden 
door de verkoper tot het bedrag van de som die op die manier werd afgehouden. Deze 
sommen, niet terugbetaalbaar, en geplaatst op de creditzijde van de "verkopersrekening", 
laten de aankoop toe van telefoonverbindingen tijdens de gehele duur van de 
overeenkomst. De rekening wordt gedebiteerd naarmate de klant de dienst gebruikt, tot het 
bedrag van de verschuldigde sommen afhankelijk van het tarief dat van toepassing is op 
het moment van de oproep. " 
 
Anderzijds: "De klant kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen door een gewone 
brief te sturen naar de verkoper. " 

 
 
XII.  Bevoegde rechtbank 
 
1. exclusieve bevoegdheid van bepaalde rechtbanken- inbreuk op artikel 32.20. W.H.P.C. 
 
Bedingen die systematisch een bepaalde rechtbank bevoegd verklaren, zonder rekening te 
houden met de bevoegdheidsregelingen van  artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
Wetboek, kunnen als een beding tot woonplaatskeuze worden geïnterpreteerd, en zijn in strijd 
met het artikel 32.20. van de W.H.P.C. 
 
2. Ombudsdienst voor Telecommunicatie 
 
De Commissie wijst erop dat sinds de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie ieder contract dat gesloten wordt tussen een operator en een abonnee,  minstens 
onder meer "de wijze waarop geschillen kunnen worden beslecht, met inbegrip van het 
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eventueel beroep aantekenen of het indienen van een klacht bij de ombudsdienst voor 
telecommunicatie" moet vermelden37. 
 
 

--------------------------- 
 

                                                 
37 Artikel 108, § 1, g) van de wet elektronische communicatie. Zie ook artikel 136, § 2, van deze wet, dat de 
aanbieders ertoe verplicht de gebruikers op de hoogte te brengen van de beroepsmiddelen bij de ombudsdienst 
voor telecommu nicatie. 


