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Advies inzake de algemene contractsvoorwaarden in de sector van de teledistributie 
 
 

Inleiding 
 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen werd bij brief van 30 juli 2007 door de 
Minister van Consumentenzaken, Mevrouw Freya Van den Bossche, om advies gevraagd 
inzake de contractsvoorwaarden die worden gebruikt in de sector van de teledistributie. 
Dit gebeurde bij toepassing van het artikel 35, § 3, van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
(hierna de W.H.P.C.). 
 
Mevrouw de Minister verklaart bij haar toelichting omtrent deze vraag om advies dat dit 
advies enigszins kan aansluiten op het door de Commissie verstrekte advies over de 
algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten. Ingevolge de 
technologische evolutie bieden de ondernemingen met een eigen kabel- of 
telefoonnetwerk immers doorgaans eveneens teledistributie in de strikte zin 
(kabeltelevisie of televisie via ADSL), en internettoegang aan. Zoals uit dit advies zal 
blijken, sluiten veel van de opmerkingen van de Commissie aan op het advies vaste 
telefonie, of wordt, rekening houdend met de eigenheid van internettoegang of 
omroepdistributie, voortgebouwd op opmerkingen geformuleerd in het advies vaste 
telefonie. Er wordt dan ook uitdrukkelijk verwezen naar dit door de Commissie op 29 
maart 2006 uitgebracht advies1, en in tweede orde ook naar het advies over de algemene 
voorwaarden voor abonnementen voor mobiele telefonie2. 
 
Dit is de zogenaamde convergentie: de drie telecommunicatiediensten in ruime zin 
(telefonie, internettoegang, omroepdistributie) kunnen langs eenzelfde drager samen 
worden aangeboden, maar elk van deze diensten kan doorgaans ook afzonderlijk worden 
aangeboden, en zou afzonderlijk moeten kunnen worden aangeboden zoals dit volgt uit 
het artikel 112 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
Eventuele problemen hieromtrent betreffen het al dan niet waarborgen van een effectieve 
keuzevrijheid aan de consument en behoren het domein van de onrechtmatige bedingen 
niet rechtstreeks aan. Het is dus niet aan de Commissie om hierover een uitspraak te 
doen. Enkel een intransparante regeling die tot gevolg zou hebben dat de consument niet 
zou weten waartoe hij zich verbindt, zou tot een toetsing aan de afdeling onrechtmatige 
bedingen kunnen leiden. 
 
Mevrouw de Minister wees er ook in het bijzonder op dat er veel klachten werden gericht 
tot haar diensten ingevolge de overgang van analoge naar digitale televisie, en verwees 
meer concreet naar klachten inzake facturatie, betalingswijze, en de klachtenbehandeling 

                                                      
1  C.O.B. 19, 29 maart 2006, “Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoondiensten”, te raadplegen op www.economie.fgov.be  (hierna het advies vaste telefonie). 
2 C.O.B. 9, 11 juni 2002, “Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor mobiele 
telefonie”, te raadplegen op www.economie.fgov.be (hierna het advies mobiele telefonie). 
 

http://www.economie.fgov.be/
http://www.economie.fgov.be/
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bij niet-correcte uitvoering van de eigen verbintenis, namelijk het waarborgen van 
toegang tot het netwerk. 
 
De Commissie heeft in dit kader met aandacht de contractuele bepalingen inzake 
wijzigingen van voorwaarden, tarieven, en wijziging van de kenmerken van de 
overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in de samenstelling van het programmapakket in 
geval van toegang tot televisiediensten) onderzocht3. 
 
 De telecommunicatiesector is, vooral ingevolge het optreden van de Europese wetgever 
in het verlengde van de liberalisering, sterk gereguleerd. Deze regulering heeft onder 
meer betrekking op een universele dienstverlening, en het opleggen van minimale rechten 
voor de eindgebruikers, bijvoorbeeld inzake (transparantie van) informatieverstrekking 
en ook inzake contractsvoorwaarden. Bij het omzetten van deze sectorreglementering 
dient in België bovendien rekening gehouden te worden met de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale staat en de Gemeenschappen/Gewesten. 
 
Deze bevoegdheidsverdeling was onder meer ingegeven vanuit technologische 
verschillen. Aangezien de drie diensten inzake telecommunicatie, in gevolge de 
technologische convergentie, bijna niet meer afhangen van het soort drager voor de 
transmissie van deze telecommunicatiediensten, is de aflijning van het bevoegde niveau, 
en ook van de toepasselijke wetgeving, niet meer zo eenvoudig. 
 
Om op deze twee punten, namelijk enerzijds de technologische convergentie, en 
anderzijds het wetgevend kader inzake telecommunicatie, een beter zicht te hebben, heeft 
de Commissie vooraleer tot een onderzoek van de gebruikte contractsvoorwaarden over 
te gaan, technische experten en juridische experten ter zake uitgenodigd, respectievelijk 
op haar vergaderingen gehouden op 19 september 2007 en 13 juni 2007. Op de 
eerstgenoemde vergadering werden technische experten van het B.I.P.T4. gehoord, op de 
laatste twee experten in informaticarecht5. 
 
Hierna volgt een korte toelichting van de naar de mening van de Commissie relevante 
bevindingen na deze audities. Ze worden, samen met nog enkele andere opmerkingen, 
weergegeven in een eerste hoofdstuk, dat het technologisch, economisch, en juridisch 
kader inzake telecommunicatie en teledistributie weergeeft. 
 

                                                      
3 De Commissie verwijst in dit kader in het bijzonder naar de bespreking ten gronde in de afdelingen VII 
(wijziging van voorwaarden, diensten en prijzen), VIII (Facturatie en betaling – waarborgen ter betaling), 
en XIII (Bijkomende kost bij weigering tot domiciliëring). 
De Commissie verwijst eveneens uitdrukkelijk naar haar advies vaste telefonie, afdelingen V (wijziging 
van de prestaties, tarieven en voorwaarden), en VII (Facturatie en betalingsvoorwaarden). 
4 De heren Alain Maton en Laurent Van Hoyweghen 
5 De heer Julien Jost, verbonden aan het Centre de Recherches, Informatique et Droit, FUNDP Namur, en 
de heer David Stevens, Inderdisciplinair Centrum voor Recht en ICT, K.U. Leuven. 
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Hoofdstuk 1. Technologische convergentie, economische convergentie, en het 
wetgevend kader inzake teledistributie en telecommunicatie 
 
 
1. Technologische convergentie 

 
Doordat informatie in de ruime zin (tekst, beeld, geluid) nu in de regel digitaal 
opgeslagen en verwerkt wordt (in bits, 1 en 0), is er eenduidigheid in de basisvorm 
waarin deze informatie opgeslagen en verwerkt wordt. Bovendien kunnen 
compressietechnieken deze digitale informatie sterk in omvang verminderen. 
 
Dit heeft voor gevolg dat elke informatievorm niet langer via het geëigende 
distributiemedium verspreid dient te worden: geluid via de radio, beeld en geluid via 
televisie, spraak via de telefoonlijn. 
 
Deze nieuwe technieken (digitalisering en compressie) dragen bij tot een despecialisering 
van de netwerken: elke informatievorm dient niet langer via het geëigende 
distributiemedium te gebeuren, en de verschillende informatievormen kunnen bovendien 
cumulatief aangeboden worden (zowel televisie, telefonie en internet langs één netwerk). 
 
Naast de despecialisering van de netwerken waarop telecommunicatie- en 
omroepdiensten worden aangeboden, zorgt vooral de eenduidige opslag en verwerking 
van gegevens via de digitale techniek ook voor een vervaging van het onderscheid tussen 
de kenmerken van telecommunicatie vs. omroepdienst. Er kan verwezen worden naar de 
verspreiding van radio- en televisieprogramma’s via het internet (“webcasting”), en naar 
de interactieve diensten die bijkomend aangeboden worden door de klassieke 
televisieplatforms (films, weergave van sportevenementen op aanvraag, interactieve 
spelletjes, enz.). 
 
Tenslotte heeft deze despecialisering zich ook doorgetrokken tot de eindapparaten: 
telefoons, PC’s, radio- en televisietoestellen blijven niet langer beperkt tot hun klassieke 
functies, maar nemen elkaars functies over of worden meer en meer in één toestel 
geïntegreerd. 
 
Experten van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie gaven in dit kader 
uitleg aan de Commissie over de technische kenmerken van de coaxiale kabel, die het 
zonder enig probleem mogelijk maken de drie diensten van telecommunicatie in ruime 
zin, namelijk telefoon, internet, televisie, onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Deze 
drie diensten zijn overal beschikbaar en het is enkel via de eindapparatuur bij de klant dat 
er een selectie wordt gemaakt van de diensten die hij wil gebruiken: een digitale decoder 
teneinde televisiesignalen te ontvangen, of een breedbandmodem voor telefoon of 
internettoegang. 
 
De mogelijkheid om via DSL (digital signal line) aan het publiek (via een aanpassing van 
de telefooncentrales) breedbandtoegang aan te bieden op het (analoge) telefoonnetwerk is 
de laatste jaren in ruime mate toegenomen en de gebruikte technieken zijn hierbij veel 
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efficiënter geworden zodat een vergelijkbare kwaliteit in beeld kan worden aangeboden 
en de beperkingen van de telefoonkabel overstegen worden. De drie diensten zijn 
eveneens beschikbaar en kunnen op technisch vlak onafhankelijk van elkaar worden 
aangeboden, maar gezien de technische beperkingen dienen prioriteiten gesteld te 
worden, bijvoorbeeld televisie of telefonie worden met voorrang behandeld op 
internettoegang. 
 
Bij televisie via het internet zoekt een persoon op het internet een videosignaal, niet 
rechtstreeks aangeboden door een aanbieder van televisiediensten. Er is dan ook geen 
enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit van het signaal en van de dienst. De 
operator waarmee een contract tot toegang tot het internet is afgesloten, is immers in 
principe niet verantwoordelijk voor de inhoud van via het net beschikbaar gestelde 
gegevens of diensten. 
 
2. Economische convergentie – door de Commissie onderzochte operatoren 
 
Door de technologische ontwikkeling staan de operatoren van telecommunicatie en 
teledistributie nu op gezamenlijk terrein. Daarnaast is er ook de liberalisering van de 
telecommunicatiesector, die zich al een tijd heeft doorgezet in de telecommunicatie 
(telefoon en internet), en die bij de teledistributie in strikte zin (de kabeloperatoren) nog  
in volle ontwikkeling is. De huidige marktstructuur inzake teledistributie is evenwel nog 
zeer sterk beïnvloed door de vroegere monopolieposities op territoriaal gebied (eigendom 
van de intercommunales, en overgenomen door een centrale operator, respectievelijk 
beheer van het klassieke telefoonnetwerk door Belgacom). 
 
De Commissie heeft bij haar onderzoek van de algemene voorwaarden inzake 
teledistributie rekening gehouden met de feitelijke markttoestand ten tijde van het 
onderzoek, zonder rekening te houden met de hangende procedures inzake eventuele 
concentraties: zo werd al een tijdje aangekondigd dat het kabelnetwerk in Wallonië en 
gedeelten van het Brussels gewest overgenomen worden door de Tecteo groep, met als 
merknaam VOO, voor wat het aanbieden van telefoon, internet, en televisie langs de 
kabel betreft. Dit zou naar aangeven van de betrokken maatschappij gebeurd zijn op 28 
december 20076.  
 
Zo ook behoort de kabelinfrastructuur in een aantal gebieden in Vlaanderen nog altijd tot 
enkele intercommunales, en wordt televisie door deze intercommunales aangeboden. 
Tussen deze intercommunales wordt samengewerkt inzake digitale televisie (INDI)7. 
 
3. Wetgevend kader 

                                                      
6 Betrokken maatschappij beroept zich hiervoor op een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 27 
december 2007 (niet gepubliceerd). Er wordt verwezen naar de website van de Raad voor de Mededinging 
binnen de F.O.D. Economie voor eventuele geactualiseerde informatie hieromtrent: 
http://economie.fgov.be/organization_market/competition/competition_council/competition_ 
7 Op 28 juni 2008, drie dagen na het uitbrengen van dit advies, werd tussen de zuivere 
kabelmaatschappijen, Interkabel en Telenet, een definitief akkoord getekend over de verwerving van de 
analoge en digitale klantenbasis en over de aankoop en lange termijn lease van netwerkonderdelen door 
Telenet. 
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Teneinde het wetgevend kader toe te lichten, werden twee experten, respectievelijk van 
het CRID en van het ICRI, uitgenodigd door de Commissie. De Commissie kon de 
volgende toelichting bekomen van deze experten. 
 
a) Europese richtlijnen 
 
De sectorspecifieke wetgeving inzake elektronische communicatie in de ruime zin 
resulteert vooral uit de omzetting van Europese richtlijnen in dit domein. 
 
De zes in dit domein uitgevaardigde Europese richtlijnen kunnen in twee categorieën 
worden ondergebracht: enerzijds deze met betrekking tot de infrastructuren en de 
diensten voor elektronische communicatie, die betrekking hebben op de overdracht van 
signalen, en anderzijds de richtlijnen die op de inhoud van langs communicatienetwerken 
verstrekte diensten betrekking hebben.  
 
a.1. Wat de richtlijnen betreft die de overdracht van signalen en de infrastructuur regelen, 
bestaat één van de centrale doelstellingen in het op horizontale wijze, dit wil zeggen los 
van de gebruikte techniek of de gebruikte drager en dus technologieneutraal, principes 
vast te stellen met betrekking tot iedere elektronische communicatie8. 
 
Er kan in dit verband verwezen worden naar de definitie van “elektronische 
communicatienetwerk” in de Kaderrichtlijn9. 
Het elektronische communicatienetwerk wordt er omschreven als  
“de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en 
andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, 
radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder 
satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van internet) en 
mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voorzover deze voor overdracht van 
signalen worden gebruikt, netwerken voor radio- en televisieomroep en 
kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie10”. 
 

In het kader van de (contractuele) bescherming van de consument is vooral de richtlijn 
Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake 
de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en -diensten ( de Universele dienstenrichtlijn)11 van belang. 
Deze richtlijn bevat onder meer een Hoofdstuk IV, gewijd aan de bescherming van de 
belangen en de rechten van de eindgebruikers, met  een artikel gewijd aan de minimale 
                                                      
8 Vandaar de benaming “elektronische communicatie”. In eerdere richtlijnen werd van het begrip 
“telecommunicatie” uitgesloten, de diensten voor overdracht van signalen van radiodiffusie, alsook de 
hiermee verwante diensten. 
9 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten, PB L 108, 
24 april 2002, p. 33-50.  
10 Artikel 2, a) van de Kaderrichtlijn. 
11 PB L 108, 24 april 2002, p. 51-76 
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vermeldingen in de contracten12, een bepaling inzake het kosteloze opzegrecht bij 
wijziging van de contractsvoorwaarden (art. 20) en een bepaling inzake transparantie en 
bekendmaking van informatie (art. 21), naast andere bepalingen inzake universele 
dienstverplichtingen, met inbegrip van sociale verplichtingen. 

Er kan ook gewezen worden op de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie13. 

a.2. In de richtlijnen die de inhoudelijke aspecten van omroepdiensten regelen, wordt in 
tegenstelling tot de richtlijnen met betrekking tot infrastructuur en overdracht van 
signalen, nog niet uitgegaan van een horizontale, technologieneutrale aanpak. De 
geregelde inhoudelijke aspecten hebben enkel betrekking op onder meer de “televisie-
omroep”14, en niet op andere vergelijkbare elektronische diensten. 

Onder meer audiovisuele diensten die op individueel verzoek worden verstrekt, vallen 
niet onder het begrip “televisie-omroep”. Het Hof van Justitie heeft het begrip 
“omroepdienst” recentelijk verduidelijkt in de zaak Mediakabel tegen het Commissariaat 
voor de Media15. 

Het begrip “televisie-omroep” wordt gedefinieerd als elke dienst “die bestaat in het 
oorspronkelijke uitzenden via de kabel of draadloos, via de ether of via satelliet, in al dan 
niet gecodeerde vorm, van voor ontvangst door het publiek bestemde 
televisieprogramma’s”. 

Het Hof benadrukt dat de beelden bestemd moeten zijn voor een onbepaald aantal 
potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven. 
Een betaaltelevisiedienst, wanneer deze zelfs voor slechts een beperkt aantal abonnees 
toegankelijk is, en slechts door de aanbieder gekozen programma’s omvat die op de door 
deze laatste vastgestelde tijdstippen worden uitgezonden, wordt niet geacht op 
individueel verzoek te zijn verstrekt. 

“Pay per view16“ en “near video on demand17” worden bijgevolg als televisie-
omroepdiensten beschouwd. “Video on demand18” is dat niet: hier gaat het immers niet 

                                                      
12 Hierbij wordt uitdrukkelijk toegevoegd dat geen afbreuk gedaan wordt aan de bestaande 
consumentenbeschermende richtlijnen, inzonderheid de richtlijn 1997/7/EG overeenkomsten op afstand en 
de richtlijn 1993/13 oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 
13 PB L 201/37, 31 juli 2002, richtlijn privacy en elektronische communicatie. 
14 Het begrip “televisieomroep” omvat echter ook de “pay per view” (de dienst waarbij de kijker betaalt om 
een bepaald programma naar keuze te bekijken), en de “near video on demand”- diensten: bij dergelijke 
diensten worden bepaalde films of programma’s om de zoveel tijd continu uitgezonden. De kijkers met een 
decoder kunnen dan deze programma’s bekijken wanneer het hen best past. 
15 H.v.J. 2 juni 2005, nr. C-89/04, te raadplegen op http://www.curia.eu 
16 “Pay per view” is een dienst waarbij de kijker betaalt om een bepaald programma naar keuze te bekijken 
en niet voor een heel pakket van zenders inschrijft (klassieke pay TV). Dit programma wordt dan ook niet 
op vraag van de kijker naar hem uitgezonden, maar wordt naar vele kijkers tegelijkertijd verstuurd. 
17 “Near video on demand” bestaat erin dat bepaalde films of programma’s om de zoveel tijd (bv. Om het 
uur) continu worden uitgezonden. De kijkers met een decoder kunnen dan deze programma’s bekijken 
wanneer het hen best past. Het gaat hier dus om een continu uitzenden naar vele kijkers. 
18 “Video on demand” betekent dat een programma, gekozen uit een menu, wordt uitgezonden op vraag van 
een individuele kijker. Meestal gebeurt dit tegen betaling. 
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om beelden bestemd voor een onbepaald aantal kijkers, tegelijkertijd doorgegeven, maar 
om een programma dat op vraag van een individuele kijker (meestal tegen betaling) 
wordt uitgezonden. 

Er wordt opgemerkt dat de hierboven aangehaalde interactieve digitale diensten wél in 
het nieuwe voorstel van richtlijn “Audiovisuele Media Diensten (AMD) “ is opgenomen, 
waar voor deze laatste categorie lichtere verplichtingen worden opgelegd. 

a.3. Naast de hoger aangehaalde “telecommunicatierichtlijnen”, dient ook rekening 
gehouden te worden met de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de raad 
van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij (hierna de richtlijn elektronische handel)19. 

Deze richtlijn heeft betrekking op elke “dienst van de informatiemaatschappij”, dat wil 
zeggen “elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand 
en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt.20” 

Zo is “video on demand” een dienst van de informatiemaatschappij aangezien de 
individuele afnemer op aanvraag een bepaalde dienst tegen vergoeding kan verkrijgen, en 
hij hierbij een invloed heeft op het tijdstip van uitzending én op de inhoud: hij kan het 
programma dat hij wenst vrij kiezen uit een menu. “Near video on demand” en “pay per 
view” zijn geen dienst van de informatiemaatschappij omdat zij niet individueel besteld 
worden door de afzonderlijke afnemer, en hij evenmin zelf het tijdstip van uitzending 
autonoom bepaalt. 

Naast bepalingen inzake het vrij verkeer van diensten van de informatiemaatschappij en 
bepalingen inzake de aansprakelijkheid van dienstverleners, legt deze richtlijn ook 
verplichtingen inzake minimaal te verstrekken informatie en transparantie in het aanbod 
vast. 

 

b) Bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de Gemeenschappen 

 

b. 1. De artikelen 127 en 130 van de Gecoördineerde Grondwet bepalen dat de 
Gemeenschappen bevoegd zijn voor de culturele aangelegenheden. Het artikel 4, 6° van 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt dat de 
bedoelde culturele aangelegenheden onder andere “de radio-omroep en de televisie 
omvatten (het uitzenden van mededelingen van de federale regering uitgezonderd.” 

Het begrip “radio-omroepdiensten” werd nader gedefinieerd in een recent arrest van het 
Grondwettelijk Hof. Het Hof definieert het als volgt21: 

                                                      
19 P.B.E.G., L 178/1 van 17 juli 2000. 
20 Artikel 2, a) van de richtlijn elektronische handel verwijst hiervoor naar het artikel 1 (2) van de richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische voorschriften, PB L 204 van 21 juli 1998, zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998, PB L 217 van 5 augustus 
1998. 
21 Zie punt B.7.2. van het (toenmalige) Arbitragehof van 13 juli 2005, (arrest nr. 128/2005). 
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“De gemeenschappen zijn bevoegd voor de via die [aan de radio-omroep en de televisie 
en aan de telecommunicatie gemeenschappelijke] infrastructuur aangeboden radio-
omroepdiensten, die ook de televisie omvatten, met inbegrip van de diensten die 
openbare informatiegegevens verstrekken die vanuit het oogpunt van degene die uitzendt, 
voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan bestemd zijn en geen 
vertrouwelijk karakter hebben, zelfs wanneer ze op individueel verzoek worden 
uitgezonden en ongeacht de techniek die voor het uitzenden ervan wordt gebruikt. Een 
dienst die geïndividualiseerde en door een vorm van vertrouwelijkheid gekenmerkte 
informatie levert, valt daarentegen niet onder de radio-omroep.” 

Ook het Grondwettelijk Hof stapte dus af van het oorspronkelijke onderscheid dat 
naargelang het soort van drager (coax-kabel vs. telefoonlijn) of de gebruikte techniek 
(punt-tot-punt of punt-tot multipunt) kon gemaakt worden, en opteerde dus voor een 
eerder ‘functionele definitie’, waarbij “het uitzenden van (omroep)diensten aan het 
publiek in ruime zin” centraal staat. 

De bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake de radio-omroep en de televisie worden 
ruim geïnterpreteerd en betreffen zowel de inhoud als de technische aspecten hiervan22. 

 

b.2. De federale overheid is bevoegd voor alle andere vormen van elektronische 
communicatie, en een algemene regeling waarbij de hogergenoemde richtlijnen worden 
omgezet bevindt zich in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie23. 

In deze wet bevindt zich eveneens een regeling ter bescherming van de eindgebruiker 
waarin onder meer een minimale informatieverstrekking en contractuele rechten en 
verplichtingen worden voorgeschreven24. 

Daarnaast is de federale overheid in economische aangelegenheden bevoegd om 
algemene regels vast te stellen inzake de bescherming van de verbruiker25, en is zij alleen 
bevoegd voor het recht inzake de handelspraktijken26. 

In dat kader werd op de 15 mei 2007 de wet betreffende de bescherming van de 
consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten27 uitgevaardigd. In 
deze wet worden, ter omzetting van de richtlijn ter zake, onder meer nagenoeg identieke 
verplichtingen inzake minimale informatieverstrekking en contractuele rechten en 
verplichtingen voorgeschreven ter bescherming van de consumenten en abonnees  inzake 
omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten. 

                                                      
22 Sinds de arresten nr. 7/90 van 25 januari 1990 (prejudiciële vraag) en 1/91 (annulatieberoep) van 7 
februari 1991 van het Arbitragehof. 
23 M.b.t. de informatieverstrekking en de contractuele rechten en plichten is vooral het artikel 108 van 
belang. 
24 Deze reglementering kwam reeds aan bod bij het advies nr. 19 van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen van 29 maart 2006 over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoondiensten. 
25 Zie het artikel 6, § 1, VI., 3de lid, 2°, van de bijzondere wet hervorming instellingen van 8 augustus 1980. 
26 Zie het artikel 6, § 1, VI, 4de lid, 4°, van de bijzondere wet hervorming instellingen van 8 augustus 1980. 
27 B.S., 5 juli 2007. 
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In het kader van de universele dienstverlening kunnen de Gemeenschappen verdere 
maatregelen vaststellen, en blijven zij voor de ‘inhoud’ bevoegd28. 

Ingevolge de technologische convergentie van de telecommunicatiesector enerzijds en de 
audiovisuele sector anderzijds (zie hoger), geldt er een samenwerkingsverplichting tussen 
de federale overheid en de Gemeenschappen29. 

Naast de aangehaalde specifieke wetgeving, namelijk de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie en de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie en 
omroepdistributiediensten, dient, gelet op de betrokken communicatietechnieken, 
rekening gehouden te worden met de horizontale wetgeving inzake elektronische 
handel30 (zie ook punt a.3.) en de bepalingen inzake overeenkomsten op afstand in de wet 
op de handelspraktijken.. 

                                                     

b.3. Tenslotte werd de Commissie erop gewezen dat verschillende controle-instanties en 
adviesorganen bevoegd zijn met het toezicht op de naleving van de diverse aangehaalde 
wetgevingen. 

Zo is het Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatie (het B.I.P.T.) bevoegd voor 
de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en werden 
anderzijds de ambtenaren van de Algemene Directie Controle & Bemiddeling bevoegd 
verklaard voor de wet van 15 mei 2007 omroeptransmissie. De Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie heeft een algemene bevoegdheid voor de minnelijke regeling van 
geschillen.. 

Daarnaast zijn de Vlaamse regulator voor de Media, de Conseil supérieur de 
l’Audiovisuel, de Deutsche Medienrat, op het niveau van de Gemeenschappen bevoegd 
voor de regelgeving inzake omroeptransmissie. 

Er kan tenslotte gewezen worden op enkele bevoegde adviesorganen. Aan het 
Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie (en ook aan de Ombudsdienst) moeten 
onder meer de algemene voorwaarden en modelcontracten met betrekking tot 
elektronische-communicatiediensten ter advies worden overgemaakt31. De Commissie 
merkt in dit verband op dat de adviesbevoegdheid van het Raadgevend Comité ook 
betrekking kan hebben op het evenwicht in de respectievelijk bedongen prestaties. De 
adviesverlenende taak van het Raadgevend Comité bestaat in de eerste plaats in het 
nagaan of de contracten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet 
elektronische communicatie. De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar eerder 
gemaakte opmerkingen in haar advies over de algemene voorwaarden van de 
exploitanten van vaste telefoondiensten32. 

 
28 Bijvoorbeeld de ‘must carry’-verplichtingen, de radio- of televisiekanalen die minimaal ter beschikking 
dienen worden gesteld van de verbruikers. 
29 Zoals volgt uit het arrest nr. 132/2004 van 14 juli 2004 van het Arbitragehof, vooral overwegingen nr. 
B.5.1. en B.6.2. 
30 De wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, B.S., 17 maart 2003. 
31 Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
32 C.O.B. 19 van 29 maart 2006, Inleidend, punt f. (p. 5). 
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Daarnaast is er een Ethische Commissie voor de telecommunicatie, opgericht krachtens 
het artikel 134 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
Haar belangrijkste bevoegdheid bestaat in het “autodisciplinair” vaststellen van 
gedragsregels voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-
communicatienetwerken. 

 

4. Besluit met betrekking tot het te voeren onderzoek van de Commissie 

De bepalingen inzake minimale informatieverstrekking en contractuele voorwaarden die 
op Europees niveau specifiek vastgesteld werden voor elektronische 
communicatienetwerken33 gelden zowel voor “elektronische communicatie” en 
“omroeptransmissie”. Doordat de federale overheid bevoegd is voor het vaststellen van 
algemene regels ter bescherming van de verbruiker, werden deze bepalingen omgezet 
respectievelijk via de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie34 
(bescherming van de eindgebruikers: informatieverstrekking, voornamelijk het artikel 
108), en via de recente wet van 15 mei 2007 omroeptransmissie. 

Bij haar onderzoek op basis van de afdeling onrechtmatige bedingen in de W.H.P.C. 
hield de Commissie binnen het hierboven geschetste wettelijk kader uitdrukkelijk 
rekening met deze bepalingen, hetzij de wet elektronische communicatie voor wat de 
voorwaarden inzake internettoegang betreft, hetzij de wet omroeptransmissie voor de 
teledistributie s.s. . 

De “contractuele bepalingen” die in beide wetten opgenomen zijn, verschillen nauwelijks 
van elkaar: verwezen wordt naar het artikel 108 van de wet elektronische communicatie, 
en de artikelen 3 en 6 van de wet omroeptransmissie. Enkel wat de “mededeling” van de 
algemene voorwaarden betreft, gaan de artikelen 3, §§ 1 en 2,  van de wet 
omroeptransmissie iets verder dan wat in het artikel 108, § 3, van de wet elektronische 
communicatie bepaald is. 

Wat de onderzochte operatoren betreft, werd zoals hoger verduidelijkt uitgegaan van de 
feitelijke markttoestand ten tijde van het onderzoek. Aangezien de operatoren wettelijk 
ertoe verplicht zijn hun algemene voorwaarden op hun website te publiceren35, heeft de 
Commissie zich bij haar onderzoek gebaseerd op de contractsvoorwaarden zoals op de 
website door de betrokken operatoren werden weergegeven36. Het enkel nalezen van de 
contractsvoorwaarden bleek daarnaast geen voldoende zicht te geven op de 
totstandkoming van de overeenkomst, vooral indien de overeenkomst op afstand 
totstandkwam. Om die reden werd om een nader onderzoek omtrent de procedure van 
contractssluiting gevraagd bij de aangewezen overheidsorganen37 . 

                                                      
33 En die zich in de “Universele Dienstenrichtlijn” (richtlijn 2002/22/EG) bevinden. 
34 Waarvoor de federale overheid sowieso materieel bevoegd is. 
35 Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de 
overeenkomsten inzake internettoegang, en het artikel 3, § 1, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
bescherming van de consumenten inzake omroeptransmssie- en omroepdistributiediensten voor wat 
omroeptransmissie (televisie) betreft. 
36 Zie hierover Hoofdstuk 2, I.1.a.i) 
37 Zie hierover verder, Hoofdstuk 2, I.1.b. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoek van de algemene voorwaarden inzake internettoegang en 
teledistributie 

 

I. Totstandkoming van de overeenkomst- inwerkingtreding 

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst en inwerkingtreding. Aanvaarding 
door de cliënt 

 

a. Transparantie: publicatie van de contractuele voorwaarden op de website en 
informatieverplichting 

 

i) Publicatie op de website  

Met het oog op het bevorderen van de transparantie omtrent het aanbod van de 
verschillende operatoren legt het artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie de operatoren op om hun algemene 
voorwaarden en modelcontracten op hun website te publiceren. Voor wat 
omroeptransmissie betreft, verplicht het artikel 3, § 1, van de wet omroeptransmissie tot 
de publicatie, op een duidelijke wijze, op de website te publiceren en op eenvoudige 
aanvraag van de consument ter beschikking te stellen op papier of een andere voor de 
consument beschikbare en toegankelijke duurzame drager. 

Tijdens haar onderzoek stelde de Commissie vast dat het soms een moeilijke taak is om 
de betrokken algemene voorwaarden te vinden op de website van de operator38, en stelde 
de Commissie eveneens vast dat sommige algemene voorwaarden niet konden worden 
bekeken zonder vooraf een zodanige  keuze uit het aanbod te doen dat de consument kan 
menen dat die keuze een verbintenis van zijn kant meebrengt39.  

Daarnaast zorgt het opnemen van de autonoom vastgestelde algemene voorwaarden in 
een rubriek “wettelijke vermeldingen” voor verwarring in hoofde van de consument, en 
bevordert dit de door de wetgever nagestreefde transparantie niet naar het oordeel van de 
Commissie. 

 

ii) informatieverplichting 

Vervolgens herinnert de Commissie aan de verplichting in hoofde van de verkoper om de 
consument ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst te goeder 
                                                      
38 Deze opmerking werd ook gemaakt in het kader van het advies over de algemene voorwaarden van de 
exploitanten van vaste telefoondiensten, zie C.O.B. nr. 19 van 29 maart 2006, p. 9 (punt I.3.a.i) ) 
39 De Commissie stootte in dit opzicht op twee problemen bij het opzoeken van de contractsvoorwaarden: 
enerzijds dient men soms, vooraleer men kennis kan nemen van de voorwaarden, reeds een aantal gegevens 
in te vullen. Anderzijds is bepaalde contractuele informatie slechts toegankelijk  nadat men de postcode van 
één van de gemeentes binnen het grondgebied van de intercommunale heeft ingetikt. 
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trouw te informeren over de kenmerken van de dienst voor internettoegang en 
omroepdistributie40, en over de verkoopsvoorwaarden.  

 

Dit volgt in het algemeen uit het artikel 30 van de W.H.P.C. In het kader van de 
omroeptransmissie vestigt de Commissie de aandacht op het artikel 3, § 2, van de wet 
omroeptransmissie dat de operator verplicht om de consument “ter gelegener tijd, voordat 
hij gebonden is door een overeenkomst of door een aanbod, ondubbelzinnig, op heldere 
en begrijpelijke wijze in te lichten over de algemene voorwaarden en modelcontracten. 

-  algemene voorwaarden 

Het weze dus herhaald dat het louter publiceren van de algemene voorwaarden op de 
website niet volstaat voor de kennisgeving van de algemene voorwaarden met het oog op 
de aanvaarding ervan, met kennis van zaken, door de consument41. Evenmin volstaat in 
dat opzicht de mededeling of de contractsbepaling die luidt  dat “het reglement ten allen 
tijde in de winkels kunnen worden geraadpleegd en er mits betaling een afschrift van kan 
worden bekomen, niet voldoet aan de wettelijke precontractuele informatieverplichting. 

Bij contracten inzake omroeptransmissie geldt bovendien de verplichting dat deze “op 
eenvoudige aanvraag van de consument ter beschikking dienen te worden op papier of 
een andere voor de consument beschikbare en toegankelijke duurzame drager42. 

-  actieve informatieverplichting omtrent technische beperkingen 

Wat de informatie omtrent de kenmerken van de dienst betreft geldt eveneens een actieve 
informatieverplichting.  

In het bijzonder kan gedacht worden aan informatie met betrekking tot technische 
beperkingen die gepaard gaan met het gebruik van een bepaalde techniek. Deze dient 
duidelijk naar voor te komen bij de ter kennis van de consument gestelde documenten. 

Bijvoorbeeld:  
Een enkele vermelding in het corpus van de algemene voorwaarden, in de zin van: “De 
klant wordt ervan in kennis gesteld en aanvaardt dat het gebruik van de Dienst een impact 
kan hebben op de snelheid van zijn internettoegang en gaat akkoord met dit eventuele 
ongemak.” 
is volgens de Commissie niet voldoende. 

Met betrekking tot wijzigingen van de technische kenmerken die gevolgen hebben voor 
de eindapparatuur van de klant, geldt ook een actieve informatieverplichting. 

Bijvoorbeeld: Een clausule waarbij bepaald wordt dat “Wanneer de compatibiliteit niet 
langer mogelijk is, de klant de nodige stappen dient te ondernemen om de Decoder te 

                                                      
40 Essentieel zijn in elk geval de door de wetgever in het contract aan te geven vermeldingen, opgesomd in 
het artikel 108, § 2, van de wet elektronische communicatie, en het artikel 6, § 1, van de wet 
omroeptransmissie. 
41 Zie reeds het advies vaste telefonie, p. 8-9, nr. I.3.a.i) 
42 Artikel 3, § 1, in fine wet omroeptransmissie. 
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vervangen indien hij zijn abonnement op de Dienst wenst verder te zetten.”, lijkt de 
Commissie niet voldoende. 

 

b. Overeenkomsten op afstand en voorafgaandelijke mededeling van de 
contractsvoorwaarden en de wettelijk voorgeschreven elementen van informatie 

 

Teneinde een beter zicht te hebben op de bepalingen inzake de totstandkoming van de 
overeenkomst en de concrete procedure van contractssluiting, werd aan de Algemene 
Directie Controle & Bemiddeling gevraagd een gesimuleerde bestelling te doen43. Deze 
simulatie werd bij een viertal operatoren uitgevoerd. 

De resultaten van deze simulatie leidden bij de Commissie tot de volgende opmerkingen: 

i) verplichte vermeldingen krachtens de artikelen 78 en 79 van de wet op de 
handelspraktijken 

Bij de tekoopaanbieding op afstand (artikel 78), en ter bevestiging – schriftelijk of per 
duurzame drager – van de afgesloten overeenkomst (art. 79), dient de verkoper aan de 
consument de minimale informatie-elementen in de genoemde artikelen meedelen aan 
de consument. Dit geldt ook bij telefonische contactname. 

* Dit dient op een “heldere en begrijpelijke wijze” te gebeuren. 

De Commissie stelt vast dat de wettelijk voorgeschreven informatie, afgezien van 
deze omtrent de verschillende pakketten en hun prijs, niet altijd duidelijk, op een 
wijze die aangepast is aan de gebruikte communicatietechniek op afstand, naar voor 
komt. 

* Onder meer “het al dan niet bestaan van een verzakingsrecht” dient duidelijk 
medegedeeld te worden bij de tekoopaanbieding44.  Heeft de verkoper de consument 
niet verwittigd dat hij geen verzakingsrecht zou hebben, dan beschikt de consument 
krachtens het artikel 80, § 4,  in fine, over een verzakingstermijn van drie maanden.  

Wordt dit verzakingsrecht ook niet bij de bevestiging per schriftelijke of per 
duurzame drager medegedeeld, of wordt er sowieso niet schriftelijk of per duurzame 
drager bevestigd in de zin van het artikel 79, dan wordt ervan uitgegaan dat het om 
een afgedwongen aankoop gaat45. Wordt de ontstentenis van verzakingsrecht niet 
schriftelijk bevestigd, dan geldt opnieuw een verzakingsrecht van drie maanden46 

                                                      
43 Krachtens het Ministerieel Besluit van 22 januari 1992 werd onder meer aan de Algemene Directie 
Controle & Bemiddeling de bevoegdheid gegeven om inbreuken op de W.H.P.C. op te sporen en vast te 
stellen. Deze wettelijke opsporingsbevoegdheden worden opgesomd in het artikel 113 van de W.H.P.C. 
44 Hierbij dient in acht genomen te worden dat de consument principieel over een verzakingsrecht beschikt, 
en dat de uitzonderingen op dit principe restrictief dienen te worden geïnterpreteerd. Zie hierover eveneens 
het advies vaste telefonie van de C.O.B., punt I.4., tweede sterretje, p. 12. 
45 Zie het artikel 79,  § 1, 2°, derde lid van de W.H.P.C. 
46 Artikel 80, § 2, van de W.H.P.C. 
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Bij 2 van de 4 onderzochte operatoren werd de consument bij de tekoopaanbieding 
via het internet niet gewezen op het “al dan niet bestaan van een verzakingsrecht”. 
Ook bij de bevestiging (per e-mail) kwam het verzakingsbeding niet altijd voor. 

* De Commissie merkt nogmaals op dat indien de krachtens artikel 79 
voorgeschreven bevestiging ná het afsluiten van de overeenkomst de consument 
bereikt, het verzakingsrecht pas op dat moment ingaat. In geval de bevestiging niet 
conform is aan het artikel 79, § 1, dan bedraagt de verzakingstermijn drie maanden. 

De clausule die bepaalt dat “de verzakingstermijn automatisch een einde neemt bij de 
dienstverstrekking”, beperkt bijgevolg het aan de consument toegekende wettelijke 
verzakingsrecht.. 

 

* De Commissie wenst tenslotte nogmaals47 nader in te gaan op de uitzondering 
voorzien in het artikel 80, § 4, 1°, van de W.H.P.C. Deze bepaling voorziet dat het 
verzakingsrecht niet van toepassing is voor overeenkomsten betreffende de levering 
van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is 
vóór het begin van de wettelijke verzakingstermijn van zeven werkdagen. 

 

Wil men een beroep doen op deze uitzonderingsbepaling, dan dient het om een 
uitdrukkelijke instemming48 te gaan met de onmiddellijke activatie van de 
aansluiting, en dient het om een geïnformeerde instemming te gaan: de consument 
moet duidelijk ingelicht worden dat hij zijn wettelijk verzakingsrecht verliest indien 
hij instemt met onmiddellijke activatie. Het risico op overrompeling van de 
consument stelt zich in dit opzicht vooral bij telefonische contactname door de 
verkoper met het oog op het sluiten van een overeenkomst. 

 

ii) voorafgaandelijke mededeling van de contractsvoorwaarden 

 

* In het algemeen worden de algemene en desgevallend de bijzondere voorwaarden 
duidelijk genoeg ter kennis gebracht van de consument: ofwel figureren ze in een 
kader, waarbij de consument ze integraal kan doornemen, ofwel kan men ze via een 
link raadplegen, die zich doorgaans bevindt naast het hokje dat men dient aan te 
kruisen ter bevestiging van het feit dat men de voorwaarden gelezen en aanvaard 
heeft. 

De Commissie brengt in herinnering dat het aan de verkoper is om voor alle 
voorwaarden die hij wenst in te roepen (bijvoorbeeld ook de “acceptable use policy”) 

                                                      
47 Zie C.O.B. 19, 29 maart 2006, “Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoniediensten”, p. 12. Zie in dit verband ook C. BIQUET, “À propos de la conclusion du contrat de 
téléphonie”, noot onder Vred. Grâce-Hollogne, , in J.L.M.B., 2008, (121), 125. 
48 Het is aan de verkoper om te bewijzen dat de consument met kennis van zaken heeft ingestemd: zie het 
artikel 83decies, § 1, eerste lid, van de W.H.P.C. 
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de consument effectief in de mogelijkheid te stellen er kennis van te nemen, en gelet 
op de procedure van contractssluiting een aanvaarding van de consument aannemelijk 
te maken. 

* Vooraf aangevinkte hokjes waarbij de kennisname en aanvaarding van de 
consument met de algemene voorwaarden wordt vastgesteld creëren een moeilijk 
weerlegbaar vermoeden van kennisname en/of aanvaarding van de consument met de 
contractsvoorwaarden, en zijn naar het oordeel van de Commissie in strijd met het 
artikel 31, § 1, van de W.H.P.C.  

In geval die hokjes niet kunnen uitgevinkt worden, gaat het zelfs om een situatie die 
dezelfde gevolgen heeft als een onweerlegbaar vermoeden. Dat laatste is als beding 
genoemd in  artikel 32.23. van de W.H.P.C. 

* De Commissie wijst in dit verband eveneens op het verbod van misleidende 
handelspraktijken en misleidende omissie dat door dergelijke praktijken wordt 
bewerkstelligd (artikelen 94/6, § 1, en 94/7, §§ 1 en 2, zoals in de W.H.P.C. 
ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 ‘oneerlijke handelspraktijken’), doordat, mede 
door de presentatie, nagelaten wordt essentiële informatie omtrent de contractuele 
rechten die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen, onder 
de aandacht van de consument te brengen. 

 

c. Verkoop buiten de onderneming en totstandkoming van de overeenkomst 

Eén operator voorziet tevens uitdrukkelijk in de mogelijkheid van deur aan deur verkoop. 
De Commissie wijst in die hypothese op de cumulatieve toepassing van de afdeling 
“verkoop buiten de onderneming”, en de nieuwe reglementaire bepalingen inzake 
bescherming van de consument die in wetgeving ter uitvoering van de wet op de 
ambulante handel voorkomen49.  

Er wordt in dit verband opgemerkt dat één van de voorwaarden, in artikel 3, § 2, van het 
KB van 24 september 2006, om dergelijke diensten ten huize van de consument aan te 
bieden, bestaat in het recht om binnen de 14 werkdagen te verzaken aan de overeenkomst 
“na ontvangst van de bevestiging van de door de consument gevraagde kopie van het 
door hem ondertekende contract.” 

 

d. Kennisname- en aanvaardingsclausules 

 

                                                      
49 In de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet ambulante handel, wordt het uitoefenen van ambulante 
activiteiten ten huize van consumenten beperkt tot de tekoopaanbieding van producten of diensten met een 
waarde tot 250 euro per consument. De Koning kan hierop een afwijking verlenen. Dit is onder meer 
gebeurd voor diensten inzake toegang tot internet en televisiekanalen, krachtens het artikel 3, § 1, 2° van 
het Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
activiteiten (B.S., 29 september 2006). 
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* De Commissie trof regelmatig de clausule aan dat “de klant door betaling van de 
factuur erkent en aanvaardt dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen en ze 
aanvaardt.” 

De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar advies vaste telefonie, waar gesteld werd 
dat50:  
“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 hier evenmin mee stroken51, 
en zijn in strijd met het 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. 
 
De Commissie is daarnaast bovendien van mening52 dat de praktijk die erin bestaat door 
de betaling een aan deze handeling vreemd rechtsgevolg toe te kennen, namelijk de 
erkenning afleiden uit de betaling, als een agressieve handelspraktijk zou kunnen worden 
beschouwd worden, doordat druk uitgeoefend wordt om via betaling eveneens 
aanvaarding van de contractsvoorwaarden te verkrijgen. Het “besluit over een transactie” 
waartoe de consument door een foutieve handelspraktijk kan aangezet worden heeft 
immers evenzeer betrekking op de contractuele rechten. Dit begrip wordt afzonderlijk 
gedefinieerd als volgt: “een door een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo 
ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, 
behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het 
product, ongeacht of de consument wel of niet tot  handelen overgaat.53” 
 
Bovendien worden niet enkel oneerlijke handelspraktijken vóór de aankoopbeslissing, 
maar ook deze gedurende en na een commerciële transactie54 beoogd55. 
 
* Een andere clausule die de Commissie aantrof met betrekking tot omroeptransmissie, 
was de volgende:  
 
“De algemene voorwaarden worden uiterlijk samen met het bevestigings- of 
aanvraagformulier aan de klant bezorgd: Door de verpakking van de Smartcard te 
openen, de Smartcard te (laten) activeren en/of door gebruik te maken van de Diensten 
erkent en aanvaardt de klant dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat hij 
ze heeft aanvaard.” 

                                                      
50 Zie C.O.B. nr. 19, p. 11, punt I, 3.c, tweede streepje. 
51 Hiermee wordt verwezen naar de vereiste van uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding. 
52 Hoewel dit niet tot het bevoegdheidsdomein van de Commissie behoort. 
53 Zie artikel 93, 11°, W.H.P.C. en artikel 2, k) van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. 
54 In de Belgische omzettingswet wordt in de plaats van “commerciële transactie” het begrip 
“tekoopaanbieding” gebruikt. 
55 Art. 94/4 van de W.H.P.C. en artikel 3.1. van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. 
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Deze kennisnemings- en aanvaardingsclausule knoopt dus, anders dan de in het vorige 
sterretje geciteerde clausule, niet aan bij de betaling van de eerste factuur. Het 
“ongebruikelijke”: dat de consument een betaling voor diensten zou moeten weigeren, 
met bedreiging van de gevolgen van niet-betaling, om de algemene voorwaarden te 
weigeren, is hier niet voorhanden.  

Niettemin is de Commissie van oordeel dat het meer aangewezen is de consument op het 
bevestigings- of aanvraagformulier te laten verklaren kennis genomen te hebben van de 
algemene voorwaarden. 
 
 

* De Commissie trof eveneens de volgende clausule aan bij een ‘uitbatingsreglement’ 
inzake omroeptransmissie: 

“Door betaling van de aansluitingskosten en/of het abonnementsgeld bevestigt de klant 
uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het onderhavig reglement. Hij wordt in het 
bijzonder verondersteld op de hoogte te zijn van de aard en de karakteristieken van het 
kabelnet. Zolang die in overeenstemming zijn met de bepalingen van onderhavig 
reglement en de vigerende wetgeving, kan hierover geen klacht aanvaard worden.” 

Zoals hoger uitvoerig verduidelijkt, is het aan de operator als professioneel om de 
consument individueel in kennis te stellen van de algemene voorwaarden of het 
reglement, en over de kenmerken van de dienst, en niet omgekeerd. Een dergelijke 
bepaling is dus duidelijk in tegenspraak met de voorschriften van het artikel 30 van de 
W.H.P.C. en met het artikel 3, § 2 van de wet omroeptransmissie. 

De laatste zin van deze bepaling strekt ertoe dat de operator eenzijdig zijn dienstverlening 
kan vaststellen en wijzigen, zolang deze niet strijdig zijn met zijn eigen reglement en de 
wetgeving, en dat de consument geen enkel verweer heeft tegen deze eigen vaststelling of 
wijziging. Deze laatste zin kan met meerdere verboden bedingen in de lijst van het artikel 
32 in verband worden gebracht, o.m. 32.3., 32.5., 32.8., 32.11., 32.19., en 32.27.  

 

e. Beding inzake de totstandkoming 

Het volgende beding gaf aanleiding tot opmerkingen door de Commissie: 

* "Onderhavig reglement is van toepassing van zodra en zolang er in de woning een 
kabelaansluiting aanwezig is. " 

 
Het leveren van kabelsignalen veronderstelt een akkoord met de afnemer/consument tot 
het ontvangen van kabelsignalen. Het toepasselijk maken van een reglement van zodra er 
een kabelaansluiting is, gaat voorbij aan de omstandigheid dat het hier om een 
contractuele situatie gaat. 

 

f. . Duidelijkheid van de contractuele voorwaarden 
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De Commissie merkt op dat de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid niet enkel 
betekent dat duidelijke bewoordingen dienen gebruikt te worden in de redactie van de 
algemene voorwaarden, maar dat de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid ook 
een vormelijk aspect betreft: de structuur moet logisch en samenhangend zijn, en geen 
onnodige kruisverwijzingen bevatten. Bedingen met een grotere impact moeten duidelijk 
genoeg naar voor komen in het contract. 

De Commissie trof bijvoorbeeld bepalingen inzake de duur van de overeenkomst aan in 
een rubriek inzake vergoedingen en kosten, die dan weer samen met de bepalingen inzake 
mogelijkheden tot opzeg dienden te worden gelezen. Of bepalingen inzake “wijzigingen 
aan het contract” die in twee verschillende artikelen voorkomen, die elkaar dan weer 
deels overlappen. Of bepalingen inzake de wijziging van het tarief, die essentieel zijn 
voor de consument, die niet duidelijk naar voor komen in de algemene voorwaarden. 

 

2. Inwerkingtreding 

Het beding dat stelt dat “het contract tot stand komt bij de bevestiging door de operator 
van de aanvraag, en in werking treedt op de dag dat het door de operator wordt 
aanvaard.” is, zoals het is geformuleerd en zoals de Commissie reeds aangaf in haar 
advies vaste telefonie56, in strijd met het artikel 32.1. W.H.P.C.. De operator verbindt het 
ingang vinden van de overeenkomst immers aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking enkel van zijn wil afhangt. 
 

 

II. Weigeringsgronden tot het sluiten van de overeenkomst 

In de door de Commissie onderzochte contractsvoorwaarden wordt onder andere gesteld 
dat de operator kan weigeren om het contract aan te gaan: 

* “Indien er voor de operator redenen zijn om aan te nemen dat de kredietwaardigheid 
van de klant in het gedrang komt,…” 
 
Doordat de operator zich hier een discretionaire beoordelingsbevoegdheid voorbehoudt, 
is deze bepaling in strijd met het  32.5. van de W.H.P.C. 
 
* “Een weigering om reden van gebrekkige kredietwaardigheid is tevens mogelijk 
wanneer de Klant zijn financiële verplichtingen krachtens een andere overeenkomst met 
de operator of de haar verbonden ondernemingen niet nakomt.” 
 
Bij toegang tot televisiediensten is dit naar het oordeel van de Commissie strijdig met het 
artikel 10, 2de lid, van de wet radiotransmissie. Dit artikel bepaalt dat een eventuele 
onderbreking van de dienstverlening in gevolge niet betaalde facturen beperkt moet 

                                                      
56 Advies Vaste Telefonie, p. 8 
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blijven tot de betrokken dienst, behalve in geval van fraude of aanhoudend niet betaalde 
facturen waarover geen betwisting bestaat. 
Er dient hieraan te worden toegevoegd dat de hypothese van gegronde betwisting 
uitdrukkelijk voorzien moet zijn: indien een consument op gemotiveerde en kennelijk 
gegronde wijze zijn betalingschuld betwist, mag dit geen grond tot contractsweigering 
zijn. Dit moet ook zo verduidelijkt worden in de clausule57. 
 
* 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" 
 
Naast de omstandigheid dat de term “woonplaats” of “hoofdverblijf” een beter 
aanknopingspunt zijn in het Belgische Internationaal Privaatrecht, stelt de Commissie 
zich weerom de vraag of dit wel conform is aan artikel 70, § 1, van de wet van 13 juni 
200558 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", oplegt59. 
 
 

III. de Dienstverlening – samenhang met en verantwoordelijkheid voor 
eindapparatuur- de aansluiting op het netwerk 

 

a) samenhang met en aansprakelijkheidsverdeling voor eindapparatuur 

De beschikbaar gestelde dienst betreft internettoegang, of respectievelijk toegang tot het 
televisienetwerk. In de algemene voorwaarden wordt dan ook doorgaans gesteld dat de 
diensten beschikbaar worden gesteld tot aan het eindpunt, en dat de klant 
verantwoordelijk is voor de eindapparatuur. 

Vooral wat de “omroeptransmissie” betreft bij digitale televisie, wordt doorgaans gesteld 
dat deze eindapparatuur goedgekeurd moet zijn door de operator, en geïnstalleerd door 
hem. Doorgaans is enkel de door de operator aangeboden apparatuur toegelaten. 

Op de ‘eindapparatuur’ gebeurt dus een vergaande controle vanwege de operator. Zeker 
in het geval de klant deze eindapparatuur huurt van de operator, kan men niet in het 
algemeen bedingen dat de klant verantwoordelijk is voor de eindapparatuur. In dat laatste 
geval heeft hij een zorgvuldigheidsverplichting, wat duidelijk in de voorwaarden naar 
voor moet komen. 

Indien dergelijke bedingen tot gevolg zouden hebben dat  risico’s die zouden 
voortvloeien uit de gekozen eigenschappen van deze eindapparatuur, of uit een slechte 
installatie, op de consument zouden gelegd worden, dan kunnen clausules die in het 

                                                      
57  Zie het advies Vaste Telefonie, nr. III, p. 13. 
58 Zie ook het vroegere artikel 84, § 1 van de wet van 21 maart 1991 op de autonome overheidsbedrijven. 
59 Zie het advies Vaste Telefonie, nr. III, p. 14 
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algemeen de klant verantwoordelijk stellen voor de eindapparatuur strijdig bevonden 
worden met het artikel 31, § 1, van de W.H.P.C. 

Zo dient de klant bij storingen die zich zouden voordoen op het televisienetwerk van de 
operator, op zijn kosten de door de operator opgelegde wijzigingen aan de eindapparatuur 
aan te brengen binnen de door de operator aangegeven termijn, terwijl die eindapparatuur 
goedgekeurd en geïnstalleerd is door de betrokken operator. Zo is de klant aansprakelijk 
voor iedere rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een 
overtreding van deze door de operator opgelegde voorwaarden. 

b) aansluiting op het netwerk 

De aansluiting op het netwerk gebeurt doorgaans door de operator zelf, en dit is zeker 
voor wat de omroeptransmissie betreft, noodzakelijk. Met betrekking tot de contractuele 
regeling hieromtrent, formuleert de Commissie de volgende opmerkingen inzake de 
hierna weergegeven bedingen. 

  

- “De klant moet zorgen voor het verkrijgen van de vergunningen die eventueel 
nodig zijn voor zijn aansluiting.” 

Hier geldt een actieve informatieverplichting van de operator, die eigenlijk een 
soort architect én aannemer is in dat geval. Er zijn verschillende vergunningen: 
distributievergunning, bouwvergunning. De verantwoordelijkheid voor de 
aanvraag berust wel op de klant. 

 
- De operator wordt bij omroeptransmissie doorgaans als enige gemachtigd om de 

koppeling van het eindapparaat aan het netwerk uit te voeren. Bij fraude wordt, 
naast de prijs van de dienst, een strafbeding dat soms hoog oploopt (bijvoorbeeld 
250 euro) aangerekend. 
 
Een dergelijk bedrag is volgens de Commissie niet onredelijk hoog, gelet op de 
potentiële schade aan het netwerk van een ongeoorloofd gebruik. Dit kan 
daarnaast zware gevolgen hebben voor de mede-aangeslotenen. 
 

- Schade naar aanleiding van de installatie van de Decoder 
 

“De operator is niet verantwoordelijk voor de schade die onvermijdelijk aan een 
goed wordt toegebracht wanneer ze werken uitvoert die nodig zijn voor de 
installatie of de desinstallatie van de Decoder.” 

 
De interpretatie van het woord onvermijdelijk hangt samen met de info die wordt 
gegeven over wat er gebeurt bij de installatie. Deze bepaling is dus voldoende op 
voorwaarde dat de consument genoeg geïnformeerd is over welke gevolgen de 
installatie met zich mee kan brengen. 

 

c) de eindapparatuur zelf: de “Decoder” 
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De eindapparatuur zelf, die doorgaans enkel bij de operator zelf bekomen kan worden, 
kan ofwel gehuurd worden, ofwel aangekocht worden bij de operator. Dat men zeer 
strenge eisen stelt met betrekking tot het materiaal en inzake het verbod tot elk niet-
toegelaten gebruik, is anderzijds wel gerechtvaardigd met het oog op het garanderen van 
de capaciteit op het netwerksysteem. De volgende bedingen rond de verkrijging van deze 
apparatuur leidden tot bemerkingen van de Commissie. 

 i) Huuroptie 

“Indien het defect niet te wijten is aan de klant, wordt de Decoder gratis hersteld 
of geruild binnen de looptijd van het Contract, voorzover de rekening van de klant 
geen achterstallige betalingen of andere onregelmatigheden vertoont.” 

 
Het beding zoals het nu geformuleerd is, is naar de mening van de Commissie in 
strijd met de algemene norm van het artikel 31, § 1, van de W.H.PC. Is de 
uitrusting defect ten gevolge van een niet aan de klant toerekenbare storing, dan 
heeft hij recht op kosteloze vervanging of herstel. Bij een onbetaalde rekening 
wordt hem dat recht ontnomen.  
 
De Commissie merkt daarnaast op dat het begrip "onregelmatigheden" te abstract 
is, en te veel invulruimte door de verkoper toelaat, wat in strijd is met het artikel 
32.5. van de W.H.P.C. 

 

 ii) Aankoopoptie 

Kiest de klant ervoor de eindapparatuur aan te kopen, dan dienen de contractuele 
bedingen overeenkomstig het artikel 32.12. van de W.H.P.C. minstens in 
overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen inzake garanties voor 
consumptiegoederen60 en de verborgen gebreken. Toevoegingen die de wettelijke 
rechten van de consument verminderen of de toepassing van de wet onduidelijk 
maken voor de consument zijn in strijd met de genoemde bepaling van de 
W.H.P.C. 

Bijvoorbeeld: 
 
-  “de waarborg zal slechts worden verleend op voorlegging van de factuur, het 

kasticket of het door operator ingevulde certificaat ad hoc;” 
 
Opmerking Commissie: Men mag hier geen geldigheidsvoorwaarde voor de 
wettelijke garantie van maken. 
 
- “De operator alleen bepaalt welke herstelling of vervangingen nodig zijn.” De 

klant heeft evenwel het recht om van de operator de herstelling of de 
vervanging van de Decoder te eisen, …” 

 
                                                      
60 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 
consumptiegoederen, B.S., 21 september 2004. 
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Opmerking Commissie: Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het keuzerecht van de 
consument. 
 
-“de waarborgtermijn…wordt vermeerderd met de eventuele periodes voor 
herstelling en/of vervanging, zonder dat deze evenwel minder dan 3 maanden mag 
bedragen;” 
 
Deze bepaling zou erop neerkomen dat enkel voor producten die gedurende 
minstens 3 maanden bij de professioneel ter herstelling zijn binnengebracht, de 
garantieperiode wordt verlengd. Een dergelijke voorwaarde wordt niet gesteld in 
de wet garanties consumptiegoederen (zie het artikel 1649quater, § 1, tweede lid). 
Bijgevolg komt dit neer op een vermindering van de wettelijke rechten van de 
consument, en is er dus een inbreuk op het artikel 1649octies, eerste lid, van de 
wet garanties consumptiegoederen, en het artikel 32.12. van de W.H.P.C. 
 
- “De waarborg dekt niet: a) alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop 

werd veroorzaakt;” 
 
Met deze uitsluiting wil men aangeven dat de schade die haar oorzaak niet vindt 
vóór de verkoop geen gebrek aan conformiteit is. Omwille van de duidelijkheid 
lijkt het de Commissie beter om dit positief te formuleren: enkel gebreken die 
bestonden op het tijdstip van de levering zijn gebreken in overeenstemming. De 
bepaling zoals ze nu voorligt  lijkt de Commissie niet duidelijk geformuleerd en is 
bijgevolg in strijd met het 31, §, 4, tweede lid, van de W.H.PC. 
 
- De waarborg dekt niet: “herstelling of vervanging van bewegende elementen” 
 
Opmerking Commissie:  
Alles valt onder de wet garanties consumptiegoederen, ook de accessoria. Dit wil 
niet zeggen dat ieder product twee jaar moet meegaan: overeenstemming betekent 
overeenstemming met een normaal te verwachten gebruik en levensduur van het 
product (bijv.-b losse batterijen).  
 
Deze formulering leidt dus volgens de Commissie tot een vermindering van de 
wettelijke rechten van de consument, en is in strijd met het artikel 32.12. 
W.H.P.C. 

 

d) Aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van de eindapparatuur 

De Commissie trof de volgende clausule aan: 

“Ingeval van verlies of diefstal van de decoder dient de klant de operator er zo spoedig 
mogelijk van te verwittigen, opdat de operator in staat zou zijn eventuele daden van 
vervalsing te bestrijden. De aansprakelijkheid van de klant wordt pas 24 uur na een 
dergelijke kennisgeving opgeheven.” 
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De Commissie is van mening dat deze bepaling in strijd is met het artikel 31, § 1, van de 
W.H.P.C.  
 
Vermits de operator de technische mogelijkheid heeft om na de kennisgeving ieder verder 
gebruik te stoppen, is de omstandigheid dat de aansprakelijkheid na de kennisgeving nog 
24 uur op de klant gelegd wordt onevenwichtig volgens de Commissie61. 

 

e) Herstellingen 

 
* “De prijslijst van onderhouds- herstellingswerken kan op eenvoudig verzoek bekomen 
worden.” 
 
De Commissie wijst op de artikelen 4 en 5 van de wet van 15 mei 2007 
omroeptransmissie betreft, en naar het artikel 30 van de W.H.P.C.: een duidelijke, van de 
verkoper uitgaande, informatie is vereist voor het tarief van alle door de operator 
verzorgde dienstverstrekkingen.   
 
* “Voor dringende herstellingswerken en herstellingen buiten de kantooruren kan een 
forfaitaire servicevergoeding worden aangerekend.” 
 
De Commissie verwijst naar haar advies vaste telefonie: teneinde op gepaste wijze de 
wettelijke rechten van de consument te waarborgen (artikel 32.27. W.H.P.C.) dient de 
operator in te staan voor storingen ten gevolge van een normaal gebruik die een 
dringende tussenkomst vereisen buiten de diensturen. In die gevallen mag bijgevolg geen 
vergoeding gevraagd worden van de consument. 

 

IV. Inmenging in de persoonlijke levenssfeer 

 

1. Bedongen inmenging door de operator in het persoonlijk gebruik van de klant (in 
het kader van omroeptransmissie) 

 

Het gebruik van de eindapparatuur heeft als doel een adequate transmissie van signalen. 
Bij omroeptransmissie kan de eindapparatuur eveneens ertoe dienen het persoonlijk 
gebruik door de klant mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor opname op een harde schijf 
van de apparatuur van door de klant gekozen programma’s. 

                                                      
61 De Commissie verwijst in dit opzicht bij analogie naar de risicoregeling zoals die bepaald is de wet van 
17  juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van 
geldmiddelen (B.S., 17 augustus 2002), met name de risicoregeling in het artikel 8, § 2,  waar de 
kennisgeving het scharniermoment is. Na de kennisgeving is (behalve in geval van fraude) de houder van 
een elektronisch betaalinstrument niet meer aansprakelijk, aangezien de uitgever van het elektronisch 
betaalinstrument dan het verder gebruik kan stoppen. 
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Dit betreft een persoonlijk gebruik, dat uitdrukking kan geven van persoonlijke 
voorkeuren en waarbij ten volle rekening dient gehouden te worden met het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 22 gecoördineerde Grondwet), en 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens. 

De Commissie stelde vast dat inzake omroeptransmissie één van de operatoren zich 
uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een stuk van de harde schijf van deze 
eindapparatuur  van de Klant te gebruiken omwille van technische redenen en om het ter 
beschikking stellen van de Diensten doeltreffender te maken (maximum 20% van de 
capaciteit van de harde schrijf). 
 
Daarnaast wordt bedongen dat de klant erkent en aanvaardt dat de operator onder 
omstandigheden op verzoek van de houders van de intellectuele eigendomsrechten op de 
inhoud die via de Dienst ter beschikking wordt gesteld, gehouden kan zijn bepaalde 
opnames van de harde schijf van het eindapparaat van de klant te verwijderen.” 
 
De Commissie erkent dat een dergelijke mogelijkheid, indien en voor zover ze 
voortvloeit uit het doen naleven van wettelijke verplichtingen inzake intellectuele 
eigendomsrechten, uit de toezichtsverplichting van de operator kan volgen, zoals deze 
bijvoorbeeld ook volgt uit de bepalingen inzake aansprakelijkheid van dienstverleners die 
als tussenpersoon optreden met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij62.  
 
Buiten het verwijderen van gegevens die een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten 
zouden uitmaken of die een gevolg zouden zijn van andere toezichtsverplichtingen zoals 
deze uit de wet zouden volgen, kan de operator zich niet het recht voorbehouden om het 
persoonlijk gebruik door de klant na te gaan, en de eindapparatuur van de klant te 
gebruiken omwille van technische redenen of om de ter beschikking stelling van de 
dienst doeltreffender te maken. Een dergelijk(e) (combinatie van) beding(en) schendt de 
eerbieding van de persoonlijke levenssfeer, zoals deze onder meer gewaarborgd wordt  in 
het artikel 22  van de gecoördineerde G.W. en het artikel 8 van het E.V.R.M.  
 
Een dergelijke inmenging in de persoonlijke levenssfeer is volgens de Commissie ook  in 
strijd met de algemene norm van het 31, § 1 W.H.P.C.: een beding krachtens hetwelk de 
operator zich een ongeoorloofd recht toeëigent creëert eveneens een kennelijk 
onevenwicht tussen de contractuele rechten en plichten van de partijen naar de mening 
van de Commissie  
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat, hoewel de hoofdverbintenis van de operator een vlotte 
toegang tot een openbaar communicatie- en distributienetwerk betreft, waarbij de 
operator een zekere vrijheid ter invulling en aanpassing heeft rekening houdend met de 
snelle technologische evolutie, hij niet eenzijdig kan beslissen of de verleende dienst 
overeenstemt met de overeenkomst. Dit zou kunnen afgeleid worden uit de formulering 
van de eerst geciteerde passage in fine (“…om de diensten doeltreffender te maken).” 

                                                      
62 Zie het Hoofdstuk VI (artikelen 18 tot en met 21) van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (de wet elektronische handel.. 
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2. verwerking van persoonsgegevens en gebruik ervan voor promotionele doeleinden 

a) Nagenoeg iedere operator beperkt zich – zowel in geval van internettoegang als in 
geval van omroepdistributie – tot het opnemen van een clausule waarin bepaald wordt dat 
de persoonsgegevens onder meer worden verwerkt voor marketingdoeleinden. 
 
De Commissie verwijst in eerste instantie naar haar opmerkingen in het advies vaste 
telefonie63, waarbij onder meer werd verwezen – buiten de algemene bepalingen van de 
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens64 – naar de specifieke bepalingen van de wet 
elektronische communicatie, in casu het artikel 122, § 3, van de wet elektronische 
communicatie. 
 
Een enkele vermelding in de algemene voorwaarden dat de persoonsgegevens gebruikt 
worden voor algemene en gepersonaliseerde marketingcampagnes volstaat niet in het 
licht van de wet van 8 december 1992 bescherming Persoonlijke levenssfeer t.o.v. de 
verwerking van persoonsgegevens, en het vernoemde artikel 122, § 3, van de wet 
elektronische communicatie. Het moet gaan om een ondubbelzinnige toestemming (art. 5 
wet persoonsgegevens), respectievelijk een vrije, specifieke en op informatie berustende 
wilsuiting (artikel 122, § 3, wet elektronische communicatie). 
 
b) Deze bestanden zijn in een aantal gevallen toegankelijk voor de operator zelf, maar 
ook voor de “commerciële partners” van deze operator binnen het kader van de 
uitvoering van hun overeenkomst met de operator. 
 
Over deze “commerciële partners” wordt de klant zelfs niet ingelicht. 
 
c) In één van de onderzochte contracten volstond de operator zelfs met een clausule 
waarbij hij zich het recht voorbehield gevoelige persoonsgegevens te verwerken en te 
gebruiken voor marketingdoeleinden. 
 
“De klant erkent en aanvaardt dat de operator desgevallend gevoelige persoonsgegevens 
betreffende zijn gebruik en het gebruik door zijn Gezinsleden van de Diensten kan 
verwerken om de Klant geregeld op de hoogte te kunnen houden van interessante 
voordelen, producten of diensten, lopende promoties of andere publicitaire of direct 
marketing doeleinden.  
 
Enkel de volgende mogelijks gevoelige persoonsgegevens zullen door de operator 
worden verwerkt: in het kader van keuzes van betaalpakketten en/of van filmgenres uit 
het film à la carte aanbod gegevens ivm seksuele geaardheid. Deze gegevens worden op 
strikt confidentiële wijze verwerkt. Indien de klant zich wenst te verzetten tegen de 

                                                      
63 Advies vaste telefonie, p. 14-15. 
64 Hierna de wet persoonsgegevens. 
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verwerking of de doorgifte van dergelijke gevoelige persoonsgegevens kan hij dit gratis 
melden op volgend adres….” 
 
De wet persoonsgegevens onderwerpt de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, in 
principe verboden, aan de schriftelijke toestemming van de betrokkene65. Een clausule in 
de algemene voorwaarden waarbij deze toestemming voor de betrokkene bedongen wordt 
valt daar a fortiori niet onder. 
 
d) Naast de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, dient bovendien 
rekening gehouden met de regels die gelden inzake het gebruik van 
communicatietechnieken voor specifiek aan de persoon gerichte reclame66 (direct 
marketing). 
 
Een enkele vermelding in de algemene voorwaarden waarbij men zich het recht toekent 
om specifiek aan de persoon gerichte reclame te versturen volstaat in elk geval niet.  
 

V. Duur en verlenging 

De meeste operatoren hanteren contracten die in een initiële termijn van een bepaalde 
duur voorzien (dikwijls een instapperiode genoemd), die daarna voor onbepaalde duur 
verlengd wordt. Dit vindt wellicht mede zijn oorzaak in de nieuwe wettelijke bepalingen 
ter zake, met name het artikel 39bis van de W.H.P.C., zoals ingevoegd door de wet van 
25 april 2007. 

In het kort komt deze nieuwe bepaling erop neer dat  

a) bepaalde vormvereisten gesteld worden met betrekking tot de opname van een 
beding tot stilzwijgende verlenging (in vet gedrukte letters en in een kader los van 
de tekst, met onder meer uitdrukkelijke opgave van het opzegrecht van één maand 
na de eerste verlenging) 

b) dat de consument na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst 
deze overeenkomst mag opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn 
van maximaal één maand. 

 

a. initiële duur 

Traditioneel bedingen de operatoren dat: 

                                                      
65 Zie het artikel 6, § 2, a) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1992). 
66 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 artikel 29 bis, nu 94/17 van de W.H.P.C. 
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“Indien de klant de overeenkomst opzegt tijdens de minimumduur van 1 jaar, behouden 
wij ons het recht voor u een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 
de abonnementsgelden tot het einde van de minimumduur, behoudens in de gevallen 
vermeld onder…” 

 

a.1.  dubbelzinnige formulering 

De Commissie merkt vooreerst op dat de terminologie in de onderzochte contracten niet 
altijd duidelijkheid schept over de omstandigheid of de operator het niet-naleven van de 
duur beschouwt als een wanprestatie in welk geval het gaat om een strafbeding, dan wel 
als een opzegbeding, waarbij het gaat om de mogelijkheid die toegekend wordt om 
voortijdig de overeenkomst van bepaalde duur te beëindigen. 

Het weergegeven beding spreekt enerzijds van een “forfaitaire schadevergoeding” wat 
wijst op de bedoeling om dit als een wanprestatie te beschouwen, en heeft het verder in 
de voorwaarden over de mogelijkheid van beëindiging die de operator zich voorbehoudt 
als ultiem wapen bij wanprestatie, waarbij naar deze clausule verwezen wordt bij de 
strafbedingen. 

Anderzijds heeft dit beding het over “opzeggen”en  wordt dit beding opgenomen in de 
rubriek “duur van het contract”. 

De Commissie wijst bijgevolg op de dubbelzinnigheid in de gebruikte terminologie, wat 
kan leiden tot de kwalificatie door de rechter als strafbeding met verhoogde 
toetsingsbevoegdheid van het bedongen bedrag, of bij dubbelzinnigheid de toepassing 
van de voor de consument gunstigste interpretatie in uitvoering van het artikel 31, § 4, 
tweede lid, van de W.H.P.C. 

Wordt het beding als schadebeding beschouwd, dan geldt tevens de 
“wederkerigheidsvereiste” van het artikel 32.15., en is er de toetsing aan het artikel 32.21. 
wat de hoogte van de bedongen vergoeding betreft (alle nog resterende 
abonnementsgelden tot het einde van de duur). 

In dat geval stelt vooral de vereiste van wederkerigheid problemen, aangezien in het 
concreet besproken contract er kennelijk geen evenwaardigheid in de bedongen 
vergoedingen is. 

De Commissie besluit evenwel dat – met een uitdrukkelijk voorbehoud met betrekking 
tot de dubbelzinnige formulering-  eerder kan aangenomen worden dat het om een 
opzegbeding gaat, en is hierbij van oordeel dat de minimumduur van één jaar op zich niet 
tot gevolg heeft dat de consument onredelijk lang gebonden is67. 

 

a.2. rekening houdend met de omstandigheden waarrond het contract wordt gesloten 

                                                      
67 De Commissie verwijst in dat verband naar Deel I, 2..1.a.2. van haar advies mobiele telefonie:  
“Bedingen in abonnementsovereenkomsten die de consument voor een te lange tijd binden, en er bijgevolg 
kunnen toe strekken hem zijn recht te ontnemen om de overeenkomst te verbreken, kunnen als 
onrechtmatig in de zin van artikel 31, § 1, W.H.P.C. beschouwd worden.”  
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Hoewel de minimumduur van één jaar gelet op de aard van de betrokken dienstverlening 
niet onredelijk lang is, en het opzegbeding op zich geen kennelijk onevenwicht creëert, 
dient bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter mede rekening gehouden te 
worden met alle “omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst.” 

Zoals de Commissie ook reeds opmerkte in haar advies mobiele telefonie, volgt uit de 
artikelen 30 en 32.23 W.H.P.C. dat de consument duidelijk moet ingelicht worden over 
de omstandigheid dat tegenover een promotie-aanbod een contract van bepaalde duur 
staat dat relatief lang is. Dit geldt vooral als dit naar aanleiding van de hernieuwing van 
een overeenkomst gebeurt68.  

Wordt bijvoorbeeld een consument op het einde van zijn contract van bepaalde duur 
opgebeld met een nieuw promotieaanbod, met als voorwaarde dat men zich voor een 
bepaalde duur verbindt, dan is het aan de operator om aan te tonen dat de consument 
duidelijk ingelicht wordt over de bepaalde duur die als ‘keerzijde’ van de opgeworpen 
promotie geldt. Daarnaast gelden uiteraard de andere minimale verplichtingen in het 
geval van op afstand gesloten overeenkomsten, en wordt gewezen op het artikel 94/17 
van de W.H.P.C. (ontstentenis van kennelijk bezwaar in geval van contactname per 
telefoon). Bij een dergelijke ‘hernieuwing’ kan opnieuw de vraag gesteld worden omtrent 
de kwalificatie als opzegbeding dan wel als schadebeding. 

De Commissie is van oordeel dat de zojuist beschreven situatie, waarin de betrokken 
operator zijn klanten naar aanleiding van het bijna verstrijken van de initiële duur opbelt 
en hem een nieuw promotieaanbod doet waartegenover het respecteren van een bepaalde 
duur, een kennelijk onevenwicht kan creëren in de zin van het artikel 31, § 1, van de 
W.H.P.C. indien de consument niet duidelijk en ondubbelzinnig op zijn engagement van 
bepaalde duur wordt gewezen. 

a.3. duidelijk onderscheid tussen de clausules m.b.t. de duur en de uitdrukkelijke 
ontbinding wegens wanprestatie 

Zoals reeds vermeld in punt a.1. zorgt de omstandigheid dat bij ontbinding van de 
overeenkomst wegens wanprestatie verwezen wordt naar de clausules over de duur van 
de overeenkomst, met de modaliteiten van het ‘opzeg- of beëindigingsrecht’ voor 
verwarring, en dienen beide clausules duidelijk te worden onderscheiden. 

b. stilzwijgende verlenging 

Zoals hoger weergegeven, geldt het artikel 39bis voor bedingen van stilzwijgende 
verlenging. De Commissie heeft hierbij niet kunnen letten op de naleving van de 
vormvereisten opgelegd krachtens dit artikel (in vet gedrukte letters en in een kader los 
van de tekst op de voorzijde). Er werd enkel nagegaan of de contractsvoorwaarden 
inhoudelijk overeenstemden met het bepaalde in artikel 39bis van de W.H.P.C. 

b. 1. Een deel van de operatoren heeft zijn algemene voorwaarden nog niet aangepast aan 
de verplichting om na de stilzwijgende verlenging aan de consument het recht toe 
tekennen om zonder vergoeding op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
van maximum één maand. 

                                                      
68 Een hernieuwing van de overeenkomst wordt immers niet geviseerd in het nieuwe artikel 39bis.. 
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Bijvoorbeeld: 

Na het verstrijken van de aanvangsperiode kan een contract van onbepaalde duur op elk 
ogenblik geheel of gedeeltelijk worden opgezegd door de klant, door middel van een 
gewoon schrijven en met een opzegperiode van dertig dagen vanaf het einde van de 
maand waarin de intercommunale de opzegging ontvangt. 

b.2. De Commissie wijst erop dat in geval de abonnementsgelden voorafgaandelijk en op 
meermaandelijkse basis betaald moeten worden, de bepalingen inzake opzeg in de 
mogelijkheid tot terugbetaling pro rata pars moeten voorzien bij de beëindiging in de 
loop van de periode waarvoor een vooruitbetaling werd gedaan. Opzegbedingen en 
betalingsclausules dienen in de opzicht op elkaar afgestemd worden. 

Bijvoorbeeld: 

Eisbaarheid: 

Het bedrag van het abonnementsgeld is vastgelegd in het barema. Het is drie-, 
zesmaandelijks of jaarlijks invorderbaar. Deze termijnen kunnen door de Raad van 
bestuur gewijzigd worden. 

Verder in de geciteerde voorwaarden staat er niets over de mogelijkheid tot terugbetaling 
bij opzeg (vanaf de laatste dag van de maand waarin de levering geschorst werd). 
Overigens is de tweede zin in strijd met het artikel 32.3. van de W.H.P.C., aangezien de 
Raad van bestuur zich eenzijdig het recht toeëigent om de betalingsdata te wijzigen. 

 

VI. Dienstverstrekking 

 
De Commissie wijst in dit kader op de volgende clausules die tot opmerkingen leidden: 
 
∗ "Uitsluitend de internetoperator beoordeelt of en in welke mate er sprake is van 

overschrijding van het Toegestaan Volume." 
 

Deze bepaling is nogal sterk geformuleerd, en zou op het eerste zicht kunnen doen 
besluiten dat het strijdig is met het art. 32.5., tweede zinsnede. 
 
De draagwijdte van deze bepaling reikt echter niet zo ver: deze bepaling strekt er 
vooral toe te stellen dat enkel de internetprovider, op basis van de technische 
gegevens, kan beslissen over het al dan niet overschrijden van de download- of 
uploadcapaciteit. De klant kan zich trouwens informeren aan de hand van een  
telemeter. 
  
De provider is het best geplaatst in het nagaan van het toegestaan volume, en de 
vergelijking kan bijvoorbeeld gemaakt worden met de bepaling in bankcontracten met 
betrekking tot het bewijs door middel van de 'journaalband' van een financiële 
transactie.  
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Een redelijk alternatief in het nagaan of men de capaciteit overschreden heeft is er 
niet, en bijgevolg is deze clausule geen "beperking van de bewijsmiddelen die de 
consument kan aanwenden." (art. 32.18. WHPC) 
 
Toch beveelt de Commissie  een andere formulering aan. 
 
 

* Onderbreking dienst voor onderhoud, herstelling, wijziging netwerk 
De Commissie verwijst in dit verband naar haar advies over de algemene voorwaarden 
voor mobiele telefonie69: aangezien het zich aanpassen aan de omgeving noodzakelijk is 
voor het netwerk waarop de diensten aangeboden worden, is genotsstoornis 
onontkoombaar en stellen bedingen die hierop wijzen geen probleem in de mate  
1) duidelijk de motieven worden aangegeven,  
2) bepaald wordt dat de duur en de mate van stoornis tot een minimum beperkt worden en 
3) de klant zo goed en tijdig mogelijk ingelicht wordt. 

 

∗ Verandering e-mailadres door Telenet om technische, operationele, wettelijke 
redenen. 

 
Bijvoorbeeld:  
 
U behoudt hetzelfde (dezelfde) e-mail adres(sen) en hetzelfde website adres tot aan 
het einde van deze Overeenkomst, tenzij dit door de operator gewijzigd wordt om 
technische, operationele of wettige redenen of op uw initiatief. Indien mogelijk 
brengen we u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte. U kan geen aanspraak maken 
op enige schadevergoeding in geval van dergelijke wijziging. 
 
Essentieel is, naar de mening van de Commissie, dat de consument tijdig in kennis 
gesteld wordt hieromtrent, teneinde zich hierop in te stellen. 
 
- De tweede zin "Indien mogelijk brengen we u voorafgaandelijk op de hoogte" geeft 
de operator een discretionaire beoordelingsmogelijkheid, en is dus in strijd met 32.5., 
tweede lid, van de W.H.PC. 
 
- 3e zin: De schade die hieruit voortvloeit zal altijd gevolgschade, 'consequential 
damage' zijn, en de laatste zin ("U kan geen aanspraak maken op schadevergoeding in 
geval van dergelijke wijziging") lijkt dan ook OK. 

 

* opzegrecht bij niet-actief gebruik 

 “Indien de klant op de Dienst heeft ingetekend zonder dat hij een Module heeft besteld 
of zonder dat hij zijn Decoder gedurende ten minste 3 maanden op actieve wijze heeft 

                                                      
69 C.O.B. 9 mobiele telefonie, p. 7, meer bepaald I.3.c. Exoneratiebedingen, tweede sterretje 
(genotsstoornis in gevolge werken) . 
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gebruikt, mag de operator het Contract onmiddellijk, van rechtswege en zonder enige 
schadeloosstelling beëindigen.” 
 
Aangezien de operator zich hier het recht voorbehoudt om eenzijdig de overeenkomst te 
beëindigen los van enige wanprestatie van de tegenpartij, is deze bepaling in principe in 
strijd met het artikel 32.9. W.H.P.C. 
 
Hierbij dient evenwel rekening gehouden te worden met de aard van de dienst, gezien in 
het geheel van de contractuele bepalingen, en meer bepaald de technische eigenheid van 
een adsl-netwerk, waardoor het niet-gebruiken van de netwerkverbinding nog altijd 
implicaties heeft op de capaciteit in een bepaald geografisch gebied, en de operator 
bijgevolg eveneens in het belang van andere gebruikers van het netwerk dient te letten op 
een effectieve uitbating van het netwerk.. Het vast recht dat men heeft voor toegang tot 
het netwerk, hangt bij deze nauw samen met het gebruiksrecht van het netwerk. 
 
Het zich eenzijdig het recht voorbehouden om onmiddellijk, van rechtswege en zonder 
enige schadeloosstelling het contract te beëindigen los van enige wanprestatie is op zich 
niettemin in strijd met het artikel 32.9. W.H.P.C. 

 

VII. Wijzigingen van voorwaarden, diensten en prijzen 

 

1. Draagwijdte van de sectorspecifieke bepalingen ten  aanzien van de afdeling 
onrechtmatige bedingen 

 

Zowel de artikelen 108, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie en het artikel 6, § 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
omroeptransmissie om omroepdistributiediensten stellen in nagenoeg dezelfde 
bewoordingen het volgende: 

“Onverminderd de toepassing van Hoofdstuk V, afdeling 2 van de W.H.P.C., hebben de 
abonnees het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele 
voorwaarden het contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig en ten 
minste één maand vooraf naar behoren individueel op de hoogte gebracht van dergelijke 
wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete 
het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de 
inwerkingtreding van de wijzigingen. 

In geval van een 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 tariefverhoging, behalve indien de algemene 
voorwaarden voorzien in een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde 
stijging.” 

Deze bepaling voert dus, zonder afbreuk te doen aan de W.H.P.C., een specifieke 
regeling in bij wijziging van de contractsvoorwaarden en bij tariefverhoging.  
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Wijziging van de door de verkoper geleverde prestaties is niet geregeld in deze 
bepalingen. Evenmin wordt een vermindering van de geleverde prestatie met behoud van 
het tarief geregeld. 

Wat de gezamenlijke toepassing van beide bepalingen betreft merkt de Commissie het 
volgende op:  

* In geval van wijziging van de contractvoorwaarden door de verkoper kan de consument 
het contract opzeggen. Dat is de regeling van de bijzondere wetten70.  
 
Eenzijdige wijziging van de contractvoorwaarden wordt in de regeling van de 
onrechtmatige bedingen geregeld in artikel 32, 9°, dat bepaalt dat onrechtmatig zijn, de 
bedingen die ertoe strekken, “onverminderd de bepalingen van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, de verkoper toe te staan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of 
te wijzigen zonder schadeloosstelling van de consument, behoudens overmacht.” Niet 
alleen een clausule met die woorden is onrechtmatig maar ook een constructie die daarop 
neerkomt. 
 
Het valt moeilijk te zien hoe de bijzondere wetten aan de verkoper het recht kunnen 
geven contractswijzigingen voor te stellen (“de voorgestelde wijzigingen”) waarop de 
koper kan ingaan (door stil te zitten) of die de koper slechts kan weigeren door de 
overeenkomst meteen te beëindigen, terwijl de regel gehandhaafd blijft (“onverminderd 
de W.H.P.C.”) dat eenzijdige wijzigingen slechts kunnen worden opgelegd mits een 
schadevergoeding aan de consument. 
 
Het ene aan het andere vastknopend, lijkt de zinvolle toepassing van beide regelingen te 
zijn dat het in de regeling van de W.H.P.C., “de overeenkomst te wijzigen” niet gaat om 
contractuele bedingen die essentieel zijn. Slechts de wijziging van niet-essentiële 
bepalingen van de overeenkomst kan dan beoogd zijn in de bijzondere regeling. 
 
De Commissie merkt hierbij op dat een dergelijk eenzijdig wijzigingsrecht van de 
‘modaliteiten’ wel gerechtvaardigd kan worden bij overeenkomsten van onbepaalde duur. 
Een opzegtermijn van één maand is in dit opzicht zeker redelijk. Dit kan echter niet bij 
contracten van bepaalde duur, waar de verkoper net als de consument gebonden is aan 
een bepaalde prestatie gedurende een bepaalde termijn. 
 
* In geval van tariefverhoging geldt volgens de bijzondere regeling ook een 
opzeggingsrecht van de consument. 
 

                                                      
70 Welke bepalingen een omzetting zijn van de richtlijn 2002/22/EG “universele diensten”, met name 
het artikel 20. Dit artikel stelt in punt 1 dat “de leden 2, 3 en 4 onverminderd de communautaire 
voorschriften inzake consumentenbescherming, met name de Richtlijnen 97/7/EG en 93/13/EG, en de 
nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn”, gelden. Punt 4 
heeft het dan over het recht van opzeg bij voorgestelde wijzigingen in de contractsvoorwaarden. 
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“Onverminderd” de W.H.P.C. betekent dan dat de bedoelde tariefverhoging niet gebeurt 
volgens een mechanisme dat is verboden door artikel 32, 2°, eerste zin, namelijk niet “op 
basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de verkoper”. 
 
Ook hier wordt herinnerd aan de doelstelling van het contractenrecht en de onrechtmatige 
bedingen. 
 
* Wat de wijziging van de kenmerken van de overeenkomst betreft, is de regeling van de 
afdeling onrechtmatige bedingen, en meer bepaald het verbod gesteld in het artikel 32.3. 
van de W.H.P.C., ten volle van toepassing. 
De Commissie voegt daar de volgende algemene overweging aan toe. 
 
Het behoort tot de essentie van het contractenrecht en van de regeling van onrechtmatige 
bedingen dat gesloten contracten ook worden uitgevoerd. Bevatten zij onrechtmatige 
bedingen dan moeten zij worden uitgevoerd zonder toepasselijkheid van de 
onrechtmatige bedingen, en dat laatste uiteraard: voor zover de hele overeenkomst niet is 
aangetast (art. 33, § 1 WHPC). 
 
Deze regeling kan niet door een andere worden vervangen tenzij het gaat om een andere 
wet die afbreuk doet aan de regeling van de WHPC. De regeling van de bijzondere 
wetten doen geen afbreuk aan de WHPC; zij bepalen uitdrukkelijk dat de W.H.P.C. van 
toepassing blijft. 
 
Regelingen die, zoals hierna zal blijken, onverkort wijzigingen zouden toelaten met als 
enige mogelijkheid voor de consument om stil te zitten of de overeenkomst kosteloos te 
beëindigen, komen niet tegemoet aan de doelstelling van het contractenrecht zoals zopas 
genoemd. 
 
 
 
 
Besluit: 
 

• wat betreft het recht om de contractsvoorwaarden te wijzigen mits individuele 
kennisgeving en mits kosteloze opzegmogelijkheid, kan dit enkel slaan op de niet-
essentiële voorwaarden bij overeenkomsten voor onbepaalde duur aangegaan; 

• de mogelijkheid om mits individuele kennisgeving en kosteloos opzegrecht het 
tarief eenzijdig te verhogen, doet geen afbreuk aan het feit dat dit niet mag 
gebeuren op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de verkoper; 

• de specifieke wet heeft enkel betrekking op de wijziging van de 
contractsvoorwaarden en de tarieven, en niet op de wijziging van de kenmerken 
van de overeenkomst, dit wil zeggen de voor de consument essentiële 
eigenschappen van de dienstverlening. 

 
 



 38

2. Duidelijk onderscheid in de contractsvoorwaarden tussen wijziging van prestaties, 
wijziging van voorwaarden, en wijziging van tarieven 
 
Een algemene opmerking die bij het onderzoek van deze bedingen steeds terug naar voor 
kwam, is de omstandigheid dat geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de drie 
genoemde hypotheses, en dat zelfs wijzigingsclausules met betrekking tot dezelfde 
hypothese in verschillende artikelen geregeld zijn en elkaar zelfs overlappen. 
 
Dit maakt een inbreuk uit op het voorschrift van het artikel 31, § 4, waarop bij een 
geschil de voor de consument meest gunstige interpretatie wordt toegepast. Spreken de 
bedingen elkaar tegen, dan kan de consument niet geacht worden dergelijke bedingen te 
hebben aanvaard. 
 
3. Wijze waarop de operator wijzigingen bekendmaakt 
 
De Commissie trof onder meer de volgende clausules aan: 
 

a) Wijze van kennisgeving wordt naar de wil van de operator bepaald 
 
* “De operator maakt de wijzigingen bekend op de wijze die zij aangewezen acht.” (cf. 
supra) 
* “op elke andere wijze die de operator opportuun acht”, “met elk passend middel”. 
 
Dergelijke bedingen kennen een discretionaire beoordelingsruimte toe aan de operator, 
wat bovendien tot onzekerheid leidt voor de abonnee over zijn contractuele rechten. Een 
dergelijk beding is bijgevolg in strijd met het artikel 32.5. en het artikel 31, § 1, van de 
W.H.P.C. 
 
 b) Informatiekanalen ter kennisgeving 
 
Sommige operatoren bepalen dat de kennisgeving, in het geval van omroepdistributie,  
kan gebeuren via publieke bekendmaking van wijzigingen op het mozaïekkanaal. 
 
Dit lijkt de Commissie geen geschikt middel. Zoals ook uit de specifieke bepalingen 
blijkt, en zoals eveneens uit de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen volgt, dient 
iedere wijziging van het contract individueel ter kennis gebracht worden van de 
consument. 
 

c) Artikel 108, § 2, wet elektronische communicatie en artikel 6, §, 2, wet 
omroepdistributie 

 
In dit verband wordt verwezen naar de specifieke voorschriften in de wet elektronische 
communicatie en de wet omroepdistributie hieromtrent: de wijzigingen in de 
contractsvoorwaarden, en de tariefverhogingen, dienen  
- ten minste één maand vooraf naar behoren individueel aan de abonnee meegedeeld,  
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- waarbij zij tegelijkertijd op de hoogte worden gebracht van hun kosteloos opzegrecht 
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de 
wijzigingen. 

 

4. Vereiste van proratering: terugbetaling van voorafbetaalde bedragen in verhouding 
tot het opzegrecht. 

De Commissie wijst op de omstandigheid dat bij internet- of televisieabonnementen 
meestal op voorhand wordt betaald, vaak voor meerdere maanden tegelijk (drie-, 
zesmaandelijks, jaarlijks). De betalingsverplichting dient afgestemd te zijn op het 
opzegrecht, a fortiori op het wettelijke opzegrecht bij wijziging van 
contractsvoorwaarden of tariefverhoging. 

Zijn de betrokken bedingen niet op elkaar afgestemd, dan geldt de regel van de voor de 
consument meest gunstige interpretatie. 

 

5. Wijziging tarieven 

Zoals in punt 1 verduidelijkt, kunnen bedingen van tariefverhoging geen afbreuk doen 
aan het principe van het artikel 32.2. dat bedingen die ertoe strekken de prijs te doen 
schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de verkoper 
(behoudens indien om het om bedingen van prijsindexering gaat, wat uitdrukkelijk 
weergegeven wordt in de specifieke wetgeving). 

Bovendien dient een dergelijk beding duidelijk naar voor komen in het contract, 
aangezien het een belangrijke impact heeft voor de consument, en niet ‘terloops’ tussen 
andere clausules, geformuleerd zijn. 

De Commissie verwijst daarnaast naar haar opmerkingen in de vorige punten 
weergegeven: de tariefverhoging moet de consument individueel, minstens een maand 
vooraf,  ter kennis worden gebracht, via een in het contract vastgelegde wijze. De 
consument moet uitdrukkelijk op zijn opzegrecht gewezen worden. 

 

6. Wijziging voorwaarden 

Wijzigingen in de contractsvoorwaarden71 kunnen belangrijke implicaties hebben voor de 
consument. Men kan bijvoorbeeld denken aan een wijziging in de betalingsvoorwaarden. 
De Commissie herhaalt dat het noodzakelijk is dat de consument individueel, minstens 
een maand vooraf, hiervan op de hoogte moet worden gebracht, op een in het contract 
vastgelegde wijze. De consument moet uitdrukkelijk op zijn opzegrecht gewezen worden. 
Zoals reeds werd verduidelijkt in het punt 1, kan een contractueel recht tot wijziging van 
de voorwaarden enkel betrekking hebben op niet-essentiële voorwaarden bij 
overeenkomsten voor onbepaalde duur aangegaan.  

                                                      
71 Waaronder dus de ‘modaliteiten’ moet worden verstaan, niet de voor de consument essentiële kenmerken 
van de overeenkomst, zie hoger, punt 1. 
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Bijvoorbeeld: 

“Deze (contracts)wijzigingen worden onmiddellijk van toepassing, tenzij het gaat om een 
substantiële wijziging van de verplichtingen van de klant of een prijsverhoging. In deze 
gevallen worden de nieuwe voorwaarden 15 kalenderdagen na de kennisgeving ervan 
van toepassing. 

De klant die niet akkoord gaat met een substantiële wijziging van zijn verplichtingen of 
een prijsverhoging kan het contract opzeggen, zonder schadevergoeding, uiterlijk 4 
werkdagen vóór hun inwerkingtreding, hetzij…” 

 

Opmerking van de Commissie: 

Enkel niet-essentiële wijzigingen kunnen eenzijdig doorgevoerd worden door de 
operator, mits naleving van in casu het artikel 6, § 2, van de wet omroepdistributie. Het 
begrip “substantiële wijziging” ten nadele van de klant is discretionair: hoe kan een klant 
uitmaken wat substantieel is of niet? 

Bijvoorbeeld: 

“Het bedrag van het abonnementsgeld is vastgelegd in het barema. Het is drie-, 
zesmaandelijks of jaarlijks invorderbaar. 

Deze termijnen kunnen door de Raad van Bestuur gewijzigd worden.” 

Opmerking van de Commissie: 

Deze bepaling is in strijd met het artikel 6, § 2, wet omroepdistributie. 

 

7. Wijziging Diensten 

a. Internettoegang 

 
De Commissie merkt vooreerst op dat internettoegang in de regel een dienstenprestatie 
van lange duur is (met de wetgeving stilzwijgende verlenging heeft de wetgever dit 
versterkt). Men kan niet betwisten dat internettoegang voortdurend moet aangepast 
worden aan de technologische evolutie, en dus inherent voor wijziging vatbaar is. Maar 
de essentie van de dienstverlening blijft hetzelfde: er is geen differentiatie van technische 
eigenschappen naargelang de klant mogelijk afgezien van “pakketten”  m.b.t. de 
aangeboden dienst (bijv. download en upload maxima). 
 
Niettemin kan de operator zich niet het recht voorbehouden om eenzijdig diensten te 
wijzigen die wezenlijk zijn voor het gebruik door de consument. Dit volgt immers uit het 
artikel 32.3. van de W.H.P.C. 
 
Een overeenkomst tot internettoegang en –gebruik betreft een resultaatsverbintenis van 
een goede toegang tot het internet op de beschreven en te verwachten wijze (bijvoorbeeld 
upload- en downloadsnelheid). Gezien de voortdurend voortgaande technologische 
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evolutie, is de operator het best geplaatst, en is hij binnen die aangegeven te verwachten 
kenmerken, vrij in het bepalen van de wijze waarop dit technisch gebeurt. 
 
Om die reden beveelt de Commissie aan om te verduidelijken dat wijzigingen kunnen 
gebeuren teneinde de ‘eigenschappen van de diensten’ aan te passen aan de 
technologische evolutie.  

 

b. Omroepdistributie 

Zoals in punt 1 werd verduidelijkt door de Commissie, dient het wijzigingsrecht met 
kosteloze opzeg beperkt te worden opgevat, zonder afbreuk te doen aan de principes van 
de afdeling onrechtmatige bedingen.  

Het gaat bovendien enkel om wijziging van contractsvoorwaarden en tarieven, en het 
gaat dan ook niet op om die uitzonderingsbepalingen op een veralgemeende wijze toe te 
passen en zich mits kennisgeving en opzegrecht het recht voorbehouden eenzijdig in te 
grijpen in het voorwerp van het contract. 

Dit stelt vooral problemen bij de bedingen bij omroepdistributie, die onder meer de 
operator toelaten om eenzijdig de “aard, het aantal, en het kanaal van de verdeelde 
programma’s ten allen tijde te veranderen”. 

Andere aangetroffen bedingen zijn geformuleerd als volgt: 

* De Klant aanvaardt dat de operator het recht heeft de inhoudelijke samenstelling van de 
Diensten (Analoog Basisaanbod, Digitaal Basisaanbod, Digitale Betaalpakketten, Film à 
la carte/Zenders à la carte, enz.) regelmatig aan te passen om een up-to-date aanbod te 
hebben en/of omwille van juridische, economische, maatschappelijke of technische 
redenen. Dit met dien verstande dat de operator er steeds naar zal streven een in essentie 
evenwaardig aanbod te behouden. Deze wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot 
enige vorm van schadevergoeding aan de Klant. De operator zal naar best vermogen 
inspanningen leveren om de wijzigingen tijdig ter kennis te brengen van de Klant. 
Mogelijks zal dit gebeuren via een algemene publieke bekendmaking op het mozaïek-
kanaal, de startpagina of op elke andere wijze die de operator opportuun acht. Bij de 
keuze om het aanbod te wijzigen zal de operator zich hoe dan ook houden aan wettelijke, 
decretale of andere bindende bepalingen die van overheidswege deze keuze mede kunnen 
bepalen. De aanpassingen zullen tot het minimum beperkt worden in functie van de 
voormelde redenen. 

* De Intercommunale behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder 
voorafgaande kennisgeving de samenstelling van haar televisiediensten te wijzigen 
(analoog aanbod, digitaal basisaanbod en eventuele opties), door zenders te verwijderen 
of toe te voegen. 
 
* “Het aantal en de keuze van de zenders kan op ieder ogenblik gewijzigd worden.” 
 
* De Dienst is toekomstgericht. De operator behoudt zich het recht voor om gelijk 
wanneer 
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niet alleen de technische eigenschappen van de Dienst, maar tevens de Modules en de 
samenstelling ervan te wijzigen, met name het aantal of de aard van de aangeboden tv-
zenders 
of de samenstelling van de catalogus Op Aanvraag. De operator dient de klant zo 
snel mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen, op de wijze die de operator 
aangewezen acht. In geen geval is er op grond van deze wijzigingen enige 
schadevergoeding verschuldigd aan de klant. 

 

Opmerkingen van de Commissie: 

1. De hier opgesomde bedingen zijn in strijd met het artikel 32.3. van de W.H.P.C., 
doordat ze de operator de mogelijkheid toekennen om eenzijdig de kenmerken van de 
dienstverlening aan te passen. 

Hoewel de hoofdverbintenis van de operator er in essentie in bestaat om aan de klant een 
geheel van klank- en televisiesignalen op zijn openbaar communicatie- en 
distributienetwerk ter beschikking te stellen, kan hij zich niet op een dergelijke algemene 
wijze het recht voorbehouden om de eigenschappen van de dienst waaraan de consument 
een essentieel belang hecht, eenzijdig te wijzigen.  

Eén van de belangrijkste categorieën onrechtmatige bedingen zijn bedingen die de 
verkoper toelaten eenzijdig zijn contractuele prestaties in te vullen. Het zich eenzijdig 
veroorloven in te grijpen in de essentie van het contract blijft onrechtmatig, en het gaat 
niet op dit te moduleren door op een veralgemeende wijze artikel 6, § 2, (notificatie en 
opzegrecht) toe te passen. 

De aard, het aantal (onder andere de minimaal uit te zenden zenders, de “must carries”), 
en de frequenties van de kanalen, worden onder meer door de Gemeenschappen 
vastgesteld. Daarnaast dient de operator ook rekening te houden met de objectieve en 
essentiële vereisten in hoofde van de consument. 

Het zou bijvoorbeeld aan te bevelen zijn de ‘substantiële’ eisen in hoofde van de 
consument te laten kenbaar maken bij de contractuele documenten tot aansluiting, of via 
de communicatietechniek waarmee de operator in contact komt met de abonnee72. 

De Commissie merkt hierbij op dat de operator onderhandelt met de diverse kanalen over 
de programmapakketten. Meestal gaat het om een basispakket en ‘opties’ die worden 
aangeboden als er genoeg vraag naar is. De “consument” heeft hierbij weinig inspraak. 

2. Men kan een aangegane overeenkomst enkel binnen het kader van het met de 
tegenpartij overeengekomen voorwerp (het gaat om een middelenverbintenis van 
terbeschikkingstelling van klank- en televisiesignalen) indien noodzakelijk aanpassen. 
Het zich eenzijdig de mogelijkheid voorbehouden om de dienstverlening aan te passen 
omwille van ‘economische’ redenen kan in elk geval niet. 

 
                                                      
72 De Commissie verwijst in dit verband naar de bestelbon autovoertuigen, waarbij de consument voor hem 
essentiële eisen uitdrukkelijk kenbaar kan maken, of naar het typecontract reizen, waarbij eenzelfde 
mogelijkheid wordt geboden. 
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VIII. Facturatie en betaling- waarborgen ter betaling 

 
 
De Commissie stelde de volgende problemen inzake betalingsmodaliteiten vast. 
Vooreerst is er soms onduidelijkheid met betrekking tot de toepasselijke tarieven, mede 
te wijten aan onduidelijke terminologie. De Commissie trof ook weer bedingen aan die 
tot een onvoorwaardelijke betalingsverplichting leiden. 
Zoals hoger reeds besproken, dient de betalingsverplichting te worden afgestemd op de 
opzegbedingen73. 
Wat de facturatie betreft, wordt soms een vervaltermijn voor betwisting bedongen. Deze 
dient wederkerig te zijn. 
Voor wat de mogelijkheid betreft tot het vragen van een geldwaarborg of het verzenden 
van tussentijdse facturen, wordt er vooral op gewezen dat deze op objectieve gronden 
moeten steunen. 
 
1. Betaling 
 
a. Onduidelijkheid inzake toepasselijke tarieven 
 
Naast de omstandigheid dat een duidelijke tariefaanduiding en informatie hieromtrent aan 
de abonnee essentieel zijn, en nauwgezet geregeld worden in de wet elektronische 
communicatie en de wet omroepdistributie74, stelde de Commissie vast dat vooral bij de 
installatie van internettoegang of televisietoegang, het door de verschillende soorten 
aansluitingskosten niet altijd mogelijk is om een duidelijk beeld te hebben op de 
uiteindelijk te betalen kosten. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Een bepaalde operator, waarvan de algemene voorwaarden zowel betrekking hebben op 
internettoegang, de telefoondienst en kabeltelevisie, heeft het over 'instapkosten', 
'installatiekosten', 'openstellings- en activeringskosten'. 
 
De Commissie heeft evenwel niet kunnen letten op andere documenten dan de algemene 
voorwaarden, maar wijst erop dat deze verschillende begrippen  met het oog op 
duidelijkheid en transparantie dienen te worden gedefinieerd. Afhankelijk van de dienst 
waarvoor men opteert, zou daarnaast duidelijk moeten naar voor komen tot welk soort 
kost men gehouden is. De Commissie wijst in dit verband eveneens naar de verplichting 
van het artikel 3 van de WHPC (de “totale prijs”-vereiste) 
 
 
b. Onvoorwaardelijke betalingsverplichting 
 

                                                      
73 “Proratering”, cf. supra,, VII.4. (p. 39). 
74 O.m. art. 109 van de wet elektronische communicatie en art. 4 van de wet omroepdistributie. 



 44

Aangezien het te betalen bedrag meestal een vaste som is, is er doorgaans weinig reden 
tot betwisting van het aangerekende bedrag75. De Commissie trof wel bedingen aan 
inzake onvoorwaardelijke betaling en niet-gebruik door de consument. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
* “De abonnementsvergoeding blijft verschuldigd ongeacht of de klant de diensten al dan 
niet gebruikt om welke reden ook.” 
 
Het beding zoals het hier geformuleerd is, is in strijd met het artikel 32.8.: ook als het niet 
gebruiken van de dienst toe te rekenen zou zijn aan een tekortkoming vanwege de 
operator,  bijvoorbeeld als gevolg van een slechte installatie of defecten, problemen of 
storingen, moet de abonnee blijven betalen. 
 
* "Het abonnement wordt beëindigd vanaf de laatste dag van de maand waarin de 
levering geschorst werd". 

 
Men betaalt dus "onvoorwaardelijk", zelfs bij (gehele of gedeeltelijke) gegronde 
betwisting. In strijd met de artikelen 32.5. en 32.8. 
 
c.  betaling en opzeg op elkaar afstemmen 
 
Zoals reeds hoger aan bod kwam, volgt uit het transparantievereiste van het artikel 31, § 
4, W.H.P.C. dat bedingen inzake betaling en deze inzake opzeg en ontbinding op elkaar 
dienen te worden afgestemd. Aangezien het bij dergelijke diensten vaak voorkomt dat het 
bedrag op voorhand wordt betaald, en vooral bij omroepdistributie voor meerdere 
maanden tegelijk geldt, dienen de bedingen uitdrukkelijk in een terugbetaling te voorzien 
bij een geldige opzeg of ontbinding van de overeenkomst. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“Elk nieuw abonnement geeft aanleiding tot het innen van een vergoeding waarvan het 
bedrag vastgelegd is in het barema. Deze som is niet terugbetaalbaar.” (in het betrokken 
contract zijn de betalingsperiodes 3-,6-maandelijks, of jaarlijks). 
 
Een andere operator voorziet in de regel in een tweemaandelijkse voorafgaandelijke 
facturatie, en bepaalt niet dat bij opzeg, waar een termijn van één maand voor bedongen 
is, er een pro rata terugbetaling is. 
 
Een ander contract voorziet wel in terugbetaling, pro rata temporis, maar bepaalt ook dat 
“bedragen onder de 5 euro niet automatisch kunnen worden teruggestort, maar op verzoek 
van de klant manueel worden teruggestort.” Hoewel minder drastisch, is ook dit 
onrechtmatig. 
 
                                                      
75 Er wordt verwezen naar het advies vaste telefonie, C.O.B. 19, p. 20, in verband met de 
onvoorwaardelijke betaling, zelfs bij gegronde betwisting. 
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2. Facturatie 
 
a) wijze van mededeling facturen 
 
* "Indien de klant ervoor kiest zijn abonnement maandelijks te betalen, behoudt de 
operator zich het recht voor vervaldagberichten per e-mail te sturen. " 
 
De communicatie moet aangepast zijn aan de communicatietechniek die de 
contractspartijen gebruiken voor de overeenkomst. Deze bepaling kan enkel indien het 
gaat om een internetabonnement of in de mate uitdrukkelijk ingestemd werd met een 
bepaalde communicatietechniek die gedurende de overeenkomst zou worden gebruikt.. 
 
* "Betaling dient te gebeuren op het door ons opgegeven rekeningnummer met 
vermelding van de kenmerken van de factuur, tenzij anders met u overeengekomen. " 
 
Deze bepaling strekt vooral tot bewijs van bevrijdende betaling, en stelt op zich geen 
probleem. 
 
Toch kan gesteld worden dat deze clausule onduidelijk is (en in strijd met art. 31, § 4) 
doordat de gevolgen van het niet vermelden van de kenmerken van de factuur niet 
geëxpliciteerd worden: men betaalt niet bevrijdend en stelt zich bloot aan 
verwijlsinteresten. 
 
 
 
b) vervaltermijn facturen: wederzijds 

 

Bijvoorbeeld: 

“Om ontvankelijk te zijn dienen klachten inzake aanrekeningen ons te bereiken 
maximum twee maanden na de aanrekeningsdatum.” 

Er wordt een vervaltermijn van 2 maanden in hoofde van de consument ingesteld voor de 
betwisting inzake facturatie. De wederkerigheid vereist dat deze vervaltermijn dan ook 
geldt ten aanzien van de operator 
 
3. Tussentijdse facturering – waarborgen 
 
a. betaalwaarborg 
 
Soms wordt voorzien in de mogelijkheid voor de operator om een betaalwaarborg als 
zekerheid voor de nakoming van de verbintenissen te vragen. De Commissie herinnert76 
eraan dat in dat geval  
                                                      
76 Zie COB 9, p. 6-7 (Deel I., nr. 3.b) en COB 19, p. 19, nr. VI, 1, 2, en 3. 
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- Objectieve redenen die aanleiding kunnen geven tot de waarborg dienen in het 
contract dienen te worden opgesomd ; 

- Er een duidelijke termijn voor restitutie moet worden aangegeven; 
- Er een interest op de in waarborg gegeven som moet gegeven worden bij de restitutie. 
 

b. tussentijdse facturen 

De Commissie wijst er eveneens weer op dat indien de operator zich het recht 
voorbehoudt tussentijdse facturen uit te schrijven, hij daarvoor een objectieve grond moet 
aangeven, en dit niet kan laten afhangen van elementen die louter van zijn wil afhangen. 
 
Bijvoorbeeld: 
“De operator behoudt zich het recht voor om de frequentie waarmee aanrekeningen naar 
de klant worden verstuurd te verhogen, onder andere in geval van buitengewone 
volumes…” 
 
Op die manier kan de verkoper eenzijdig beslissen wanneer tussentijdse facturering 
gerechtvaardigd is, wat in strijd is met het voorschrift van het artikel 32.5. WHPC 
 
IX. Aansprakelijkheid- Exoneratiebedingen 
 
1. geen uitsluiting van aansprakelijkheid voor aangestelden, lasthebbers, 
uitvoeringsagenten 
 
Aangezien in deze sector veel aan outsourcing wordt gedaan, dient gelet te worden op de 
aansprakelijkheid van de operator voor de daden van de personen waarop door deze 
operator een beroep wordt gedaan. Bijvoorbeeld, een klant gaat in op een aanbieding met 
betrekking tot meerdere telecommunicatiediensten (telefonie, internettoegang, 
omroepdistributie), en de betrokken operator doet voor de installatie beroep op een 
onderaannemer, die deze installaties uitvoert naar de instructies van de operator.  
 
De operator dient in principe in te staan voor alle personen op wie, ter uitvoering van de 
aangegane verbintenissen, een beroep wordt gedaan. Dit geldt niet enkel voor 
aangestelden of lasthebbers (art. 32.11.), maar kan ook ruimer gelden voor 
uitvoeringsagenten die optreden voor de operator (art. 32.27.).  
 
In sommige van de onderzochte contracten is de draagwijdte van het begrip “derden”, 
waarvoor de operator niet aansprakelijk is, te ruim of is ze niet duidelijk. 
 
Ook bij het verwerken van persoonsgegevens voor in de overeenkomst vermelde 
doeleinden is – uiteraard in zoverre dit strookt met onder meer de wet persoonsgegevens - 
een duidelijke precisering van de ondernemingen die binnen het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst met de operator samenwerken, of op wie een beroep wordt gedaan, 
noodzakelijk77. 
 
                                                      
77 Cf. supra, punt IV. 
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Bijvoorbeeld: 
 

Een bepaalde operator sluit elke aansprakelijkheid uit voor “handelingen of nalatigheden 
van derden waardoor de diensten verstoord kunnen worden.”  

 
Aangezien het elders in het contract ook gaat over de “ondernemingen waarmee ten 
aanzien van deze overeenkomst een verbondenheid bestaat” (waaronder dus 
uitvoeringsagenten en aangestelden), het onderscheid tussen die ‘derden’ en die 
‘verbonden ondernemingen’ nergens in het contract verduidelijkt wordt en dit 
onderscheid nochtans essentieel is in het bepalen van de aansprakelijkheid en de 
mogelijkheid van exoneratie, dient in het kader van de gunstigste interpretatie het begrip 
“derden” strikt te worden geïnterpreteerd. 

 
Doordat dit onderscheid niet duidelijk is, is er sowieso een inbreuk op het artikel 31, § 4, 
van de W.H.P.C. 
 
2. definiëring van gevallen van overmacht 
 
De Commissie trof weerom in een aantal van de onderzochte contracten een opsomming 
van gevallen van overmacht aan die daar niet onder vallen en toerekenbaar zijn aan de 
verkoper. Dit kan strekken tot een uitsluiting van aansprakelijkheid, in strijd met de 
artikelen 32.11. en 32.27. van de W.H.P.C. De Commissie verwijst naar haar advies vaste 
telefonie78. 
 
3. Aansprakelijkheidsbeperking 
 
Bijvoorbeeld: 
 
(Onregelmatigheid en storingen in het kader van omroepdistributie): “De klant heeft geen 
recht op teruggave van het geheel of een deel van zijn abonnementsgeld, tenzij de dienst 
gedurende meer dan 72 opeenvolgende uren onderbroken of in hoge mate verstoord werd 
door de schuld van de operator.” 
 
De Commissie is van oordeel dat een beperking van de aansprakelijkheid tot een storing 
van meer dan 72 uren een onrechtmatige beperking uitmaakt, en in strijd is met het artikel 
32.27. Daarnaast merkt de Commissie op dat deze voorwaarde onduidelijk geformuleerd 
is. 
 
4. vaststelling van “objectieve” burgerrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde 
van klant 
 
De Commissie trof verder nog de volgende clausule aan: 
 
"De klant kan burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden voor alle inbreuken op 
onderhavig reglement zonder dat hoeft vastgesteld te worden wie hiervan de oorzaak is". 
                                                      
78 COB 19, p. 22, nr. VIII, 3. 



 48

 
Het bovenstaande zou er op neer komen dat er een “objectieve” burgerrechtelijke 
verantwoordelijkheid op de klant gelegd zou worden ongeacht wie er een inbreuk zou 
plegen op het reglement, de operator inbegrepen.  
 
De Commissie wijst er vooreerst op dat exoneratiebedingen duidelijk moeten vaststellen 
welke specifieke uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zij voorzien.  
 
Vervolgens wijst ze op het artikel 32.22bis: men mag zich nooit exonereren voor de 
wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel. 
 
Dit beding kan ook strijdig worden bevonden met de artikelen 32.19., 32.27., en het 
artikel 31, § 1, van de W.H.P.C.  
 
 
X. Strafbedingen 
 
1. Hoegrootheid van de strafbedingen- cumulatie van strafbedingen 
 
De Commissie wijst er weerom op dat als strafbedingen cumulatief gelden, er vanuit een 
beoordeling van deze bedingen in hun globaliteit nagegaan dient te worden of ze 
betrekking hebben op onderscheiden vormen van schade79.  
Bestaat het strafbeding, naast een moratoire interest, uit een forfaitair bedrag uitgedrukt 
in een hoofdsom, waarbij een minimumbedrag wordt vastgesteld, dan dient ook kunnen 
aangetoond worden dat dit forfaitair bedrag met het bedongen minimum redelijkerwijze 
overeenstemt met de potentiële schade.  
 
De administratiekost en de kost voor ‘buitengerechtelijke’ invordering zijn niet 
noodzakelijk evenredig met de gevorderde som, en het bedongen minimum is daar de 
uiting van. Gelet op de omstandigheid dat het artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
als principe stelt dat bij verbintenissen tot betaling van een bepaalde geldsom de schade 
bij niet-tijdige betaling in niets anders dan in de wettelijke interest bestaat, dient dit 
minimum redelijk te zijn. Omdat er geen recht evenredig verband is met de hoogte van de 
gevorderde som, zou ook een maximum aangewezen zijn. 
 
De Commissie herhaalt bovendien dat de gezamenlijke toepassing van een forfaitair 
“schadebeding”, en specifieke kostenposten die de buitengerechtelijke invordering tot 
voorwerp hebben, tot een kennelijke onevenredigheid kunnen leiden. 
 
Naast de contractueel voorziene buitengerechtelijke invorderingskosten, dient ook 
rekening gehouden te worden met het verbod van bedingen die strekken tot de verhoging 
van de schuldvordering indien deze in rechte zou worden geëist. Deze worden krachtens 

                                                      
79 De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar vorige advies, namelijk het advies inzake de contractuele 
voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken en consumenten (19 december 2007), p. 12, punt 
4.b). 
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het artikel 1023 Ger. Wb. als niet-geschreven beschouwd.80 Daarnaast dient ook rekening 
te worden gehouden met het nieuwe artikel 1022 Ger. Wb., met betrekking tot de 
rechtsplegingsvergoeding voor de na een gerechtelijke procedure in het gelijk gestelde 
partij, inzonderheid het laatste lid. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“ In geval van laattijdige of uitblijvende betaling van de aan de Vennootschap 
verschuldigde bedragen zal een aanmaning worden verstuurd die geldt als 
ingebrekestelling en die aan de Klant wordt aangerekend volgens het tarief vastgesteld in 
de prijsbarema’s. 
Blijft de aanmaning zonder gevolg, dan worden op de verschuldigde bedragen 12% 
jaarlijkse verwijlinteresten aangerekend. Deze worden verhoogd met een vergoeding van 
15% met een minimum van 40 Euro, vermeerderd met de herinneringskosten en in 
voorkomend geval met de opzoekingskosten van het adres. 
Bij invordering van elke onbetaalde factuur moet de debiteur alle invorderingskosten, 
zowel gerechtelijke als andere, ten laste nemen, ongeacht elke vordering tot 
schadevergoeding en andere vorderingen, met inbegrip van de geschillen, die 
noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van de belangen van de Vennootschap.”  
 
Dit beding kan voornamelijk om de volgende redenen in strijd bevonden worden met het 
artikel 32.21.: vooreerst cumuleert men een forfaitair schadebeding met specifieke 
kostenposten dat het geacht wordt te dekken (de herinneringskosten en de 
opzoekingskosten zouden nog eens apart worden aangerekend). Daarnaast is de 
contractuele regeling met betrekking tot de gerechtelijke invorderingskosten in strijd met 
de artikelen 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek81. Tenslotte zou het aangewezen 
zijn om, naast het bedongen minimum van 40 euro, ook in een maximum te voorzien met 
betrekking tot de redelijkerwijze te voorziene kosten voor buitengerechtelijke 
invordering. 
 
2. Wederkerigheid 
 
De vereiste wederkerigheid bij strafbedingen, die uitdrukkelijk volgt uit het artikel 32.15. 
van de W.H.P.C., houdt in dat tegenover het contractueel vastleggen van een vergoeding 
bij het niet- of gebrekkig naleven van een bepaalde contractuele verbintenis, er een 
contractueel bepaalde vergoeding van dezelfde grootteorde moet staan voor het niet- of 
gebrekkig naleven door de andere partij van een hieraan beantwoordende contractuele 
tekortkoming.82  
 
Tegenover de bedongen schadevergoeding opleggen bij niet- of laattijdige betaling, moet 
bijgevolg een bedongen schadevergoeding van dezelfde grootteorde staan voor het niet 

                                                      
80 Cf. infra, punt 3. 
81 Zie hierover infra, punt 3. 
82 Dezelfde opmerkingen gelden, mutatis mutandis, als bij het advies vaste telefonie. Er wordt in dit opzicht 
naar de uitgebreider bespreking in dit advies verwezen: zie C.O.B. 19,  p. 25. 
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verzekeren van de hieraan beantwoordende contractuele tekortkoming van een goede 
toegang tot het teledistributienetwerk. 
 
Er werd vastgesteld dat de meeste onderzochte contracten in geen enkele wederkerigheid 
qua strafbedingen voorzien. 
 
3. Inbreuk op de artikelen 1022 en 1023 Ger. Wb. 
 
De Commissie trof tenslotte nog de volgende clausule aan: 
 
"Indien voor het bekomen van betaling uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure dient 
overgegaan, wordt voor dossier- en administratiekosten het forfaitaire bedrag, vermeld 
in het barema, aangerekend". 

 
Dit is een beding tot verhoging van de schuldvordering indien deze in rechte zou worden 
geëist, en is bijgevolg een inbreuk op het artikel 1023 Ger. Wb. gaat. Er dient bovendien 
rekening gehouden te worden met het nieuwe artikel 1022, in fine, Ger. Wb., dat stelt dat 
“geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan worden aangesproken 
tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere 
partij.” 

 
 
XI. Bevoegde rechtbank 
 
1. exclusieve bevoegdheid van bepaalde rechtbanken- inbreuk op artikel 32.20. 
W.H.P.C. en desgevallend op het artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
Bedingen die uitsluitend 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. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen zijn bevoegd om 
kennis te nemen van alle geschillen die zouden oprijzen. 
 
Het betreft hier kabeldistributie voor een aantal gemeenten in de provincie Antwerpen, 
die niet allen tot het arrondissement Antwerpen behoren. 
 
Aangezien het artikel 32.20., onder meer in vergelijking met het artikel 1.q) van de 
indicatieve lijst in bijlage bij de richtlijn 1993/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, een beperkte 
draagwijdte heeft, en gezien het belang dat door het Europese Hof van Justitie gehecht 
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wordt aan een effectieve toegang tot de rechter83, kan de aanvullende werking van het 
artikel 31, § 1, hier een belangrijke rol spelen en dient er bij dergelijke clausules altijd 
nagegaan te worden of een bepaald bevoegdheidsbeding de rechten van de consument 
kennelijk benadeelt. 
 
2. Ombudsdienst voor Telecommunicatie 
 
De Commissie wijst erop dat de bevoegdheid van de ombudsdienst voor 
telecommunicatie zich ook uitstrekt tot geschillen inzake omroepdistributie tussen 
operatoren en consumenten. Ze verwijst in dit verband naar de artikelen 18 en 19 van de 
wet omroeptransmissie. 
 
 
XII. Overdracht van de overeenkomst 
 
Bedingen die de verkoper het recht verlenen het contract, of een deel over te dragen aan 
een derde zonder instemming van de cliënt, zonder te waarborgen dat de garanties voor 
de consument niet verminderen, zijn in strijd met het artikel 32.28. 
 
De Commissie trof enkele bedingen met deze strekking aan in de door haar onderzochte 
contracten. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De klant verleent hierbij aan de operator het recht om deze overeenkomst of een deel 
ervan aan derden over te dragen zonder dat hierbij de voorafgaande instemming van de 
klant is vereist.” 
 
In de mate deze overdracht zou kunnen leiden tot een vermindering van de contractuele 
rechten van de consument, is dit beding in strijd met het artikel 32.28. van de W.H.P.C. 
 
XIII. Bijkomende kost bij weigering tot domiciliëring 
 
De Commissie verwijst naar het artikel 32.29, zoals ingevoegd door het artikel 2 van de 
wet van 3 december 2006 tot wijziging van de W.H.P.C. Bedingen in de bijzondere 
voorwaarden die de aangekondigde prijs verhogen indien men niet voor domiciliëring 
opteert zijn in strijd met het artikel 3 van de W.H.P.C., en met het nieuwe artikel 32.29. 
 
Deze bepaling wil vermijden dat de “economische kost” bij weigering in hoofde van de 
consument om via domiciliëring te betalen84 niet in de aangekondigde prijs vervat ligt85, 

                                                      
83 Er wordt in dit verband in het bijzonder verwezen naar het arrest Océano Grupo  H.v.J., 27 juni 2000, 
zaken C-240/98 en C-244/98, Océano Grupo Editorial, Jur 2000.,  I, 4941. 
84 Het ware juister om te spreken van een doorlopende opdracht tot betaling met domiciliëring. 
85 De bij een ‘tekoopaanbieding’ aan te duiden prijs of tarief (artikel 3 W.H.P.C.) heeft immers betrekking 
op de prijs van het product of het tarief voor de dienstverstrekking, onafhankelijk van de betalingswijze. 
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en er bijgevolg in de contractsvoorwaarden een verhoging bij weigering zou bedongen 
worden.  
 
De Commissie merkt op dat een dergelijke bescherming op dat vlak louter formeel van 
aard is, zoals uit het hierna weergegeven voorbeeld mag blijken. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“Het tweede jaar zal de korting van € 3 slechts van toepassing zijn in geval van 
bankdomiciliëring.” 
 
 
 

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