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Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Versatel telefonie – 

Gratis bellen 
 

 
 Brussel, 14 december 2005. 
 
1. Wettelijk kader 
 
Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt 
dat de algemene voorwaarden en modelcontracten met betrekking tot elektronische-  
communicatiediensten op de website van de operator worden gepubliceerd na advies van de  
ombudsdienst en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. 
 
Op basis van deze bepaling verstrekt het Raadgevend Comité het huidige advies.  
 
   
2. Advies 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 14 december 2005 van het Raadgevend Comité voor de 
telecommunicatie formuleert het Comité de volgende opmerkingen betreffende de algemene 
voorwaarden en modelcontracten Versatel telefonie – Gratis bellen. 

 
A. Algemene opmerkingen 
 
1) Het Comité stelt een zeer gebrekkige redactie vast van zowel de Nederlandse als de Franse  tekst. 
De teksten zijn van slechte kwaliteit en bevatten tal van fouten en onduidelijkheden op vlak van 
zinsbouw en woordenschat. Er wordt Versatel dus met aandrang geadviseerd de teksten te herzien 
met het oog op een duidelijke en correcte opstelling. 
 
Het Comité wijst erop dat deze opmerking reeds gemaakt werd in zijn advies van 13 april 2005 
over de algemene voorwaarden Versatel telefonie – onbeperkt bellen. Het stelt vast dat Versatel 
ondanks dit advies opnieuw teksten van zeer slechte kwaliteit voorlegt.  
 
2) De term “Gratis” is geen correcte benaming van de dienst, er zijn wel degelijk kosten verbonden 
aan de dienst. De term “Gratis” kan dus misleidend zijn. 
 
B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden 
 
Art. 1.17  
 
In de Franse tekst worden drie essentiële elementen van de overeenkomst opgesomd. De haakjes 
moeten dus worden gesloten na de woorden"...,des spécifications du service" naar analogie van de 
zin in het Nederlands.  
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De opleveringsbrief zou eveneens moeten worden vermeld als een deel van de overeenkomst. De 
datum waarop de dienst daadwerkelijk zal worden verstrekt is ongetwijfeld belangrijk voor de 
klant. Die opmerking geldt dus ook voor artikel 2.1. 
 
Art. 3.2., b) en c) 
 
b) Het Comité ziet niet in waarom klanten niet zouden mogen overstappen van « Onbeperkt 
bellen » naar « Gratis bellen ». Wat is de reden van Versatel om dit te weigeren ?  
 
c) Hierin wordt bepaald dat de dienst geweigerd wordt aan wie de dienst reeds gebruikt. Deze 
bepaling is volkomen onbegrijpelijk.  
 
Art. 3.4, 3.5 en 4.1. a)  
 
De redactie van die bepalingen is ongepast. Versatel heeft met Belgacom "SLA's" (Service Level 
Agreements) gesloten waarin de termijnen voor interventie en de eventuele boetes zijn vastgelegd. 
Daarom is de manier waarop die twee bepalingen zijn opgesteld voor Versatel het middel om 
tegenover de klant geen werkelijke verplichting aan te gaan in verband met de activering van de 
dienst binnen een redelijke termijn. Er wordt weliswaar een termijn van vijftien dagen vermeld 
maar in feite verbindt Versatel er zich niet toe die na te leven en heeft de consument geen 
beroepsmogelijkheid (recht om op te zeggen of recht op een schadeloosstelling naar analogie van de 
aansluitingstermijnen van Belgacom). 
 
Het zou eerlijker zijn om een termijn (vijftien dagen) vast te stellen alsook een vaste vergoeding 
voor de klant indien de activering niet heeft plaatsgevonden na afloop van die termijn. De operator 
kan zich van die verplichting ontdoen door overmacht aan te tonen, bijvoorbeeld de kwade trouw 
van Belgacom.  Hij kan echter vanzelfsprekend van die mogelijkheid afzien om commerciële 
redenen.  Artikel 4.1a) zou ook in die zin moeten worden gewijzigd. 
  
Art. 4.3  
 
Het gaat om een eenvoudige intentieverklaring zonder werkelijk belang voor de overeenkomst en 
die niet thuishoort in algemene voorwaarden die de contractuele betrekkingen regelen tussen een 
dienstenleverancier en zijn klanten. 
 
Art. 4.4  
 
Hoewel het begrijpelijk is dat de operator technische wijzigingen moet kunnen doorvoeren wanneer 
de omstandigheden dat eisen (defecten, externe gebeurtenissen, technische ontwikkeling, 
veiligheidsoverwegingen ...), is dat geen reden om zichzelf een blancovolmacht te geven (geen 
motivering, noch kennisgeving vereist, terwijl de meeste wijzigingen die de operator eventueel kan 
moeten doorvoeren, gepland zijn of kunnen worden). 
Art. 4.6  
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Deze bepaling mag niet tot gevolg hebben dat Versatel zich indekt tegen klachten na de termijn van 
zeven dagen. Het gaat om een continue dienst die op een gegeven moment een technisch defect kan 
vertonen en niet om de levering van een goed of een product dat de klant in bezit neemt (duidelijk 
gebrek dat meteen of snel moet worden vastgesteld, in tegenstelling tot een verborgen gebrek dat 
later tot uiting komt tijdens het gebruik).  
 
Art. 5.2 
 
De modaliteiten van de kennisgeving door Versatel worden in deze bepaling niet gepreciseerd, 
terwijl dit voor de gebruiker wel het geval is. Deze laatste dient schriftelijk de overeenkomst te 
beëindigen. Er wordt dus het best bepaald dat Versatel ook een “schriftelijke kennisgeving” doet 
van de genoemde wijzigingen in plaats van “kennisgeving”.  
 
Art. 6.3  
 
De termijn van vijf dagen is te kort (een termijn van vijftien dagen lijkt redelijk). Overigens wordt 
het punt waarop de termijn ingaat niet verduidelijkt. Indien Versatel wil tellen vanaf de datum van 
facturering lijkt zelfs een termijn van vijftien dagen te strikt. Uit ervaring weten we dat het 
versturen van de facturen verschillende dagen na de opmaak van de factuur kan plaatsvinden en dat 
ook de postbestelling verschillende dagen in beslag kan nemen. Dit alles besnoeit de reactietermijn 
waarover de klant beschikt, die ook nog eens afwezig kan zijn. 
  
Anderzijds is het overdreven om van wettelijke motieven te spreken. Wat wil dat zeggen? Stricto 
sensu zou de klant zich moeten beroepen op wat sommige wettelijke bepalingen voorschrijven 
(bijv. artikel x van het Burgerlijk Wetboek) om geldig bezwaar te kunnen aantekenen. Betwistingen 
van de factuur hebben in essentie betrekking op feitelijke elementen. 
 
Bovendien is deze bepaling in tegenspraak met artikel 14.1. dat de mogelijkheid geeft klachten in te 
dienen binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum. Artikel 6.3. zou dus het best gewoon 
geschrapt worden zodat met artikel 14.1 kan gewerkt worden. Hierbij blijft de opmerking dat 
veertien kalenderdagen wel een erg korte termijn is.   
  
Art. 6.4 en 6.5  
 
De termijn van vijf kalenderdagen is te kort, in het bijzonder wanneer men denkt dat een "ongeluk" 
altijd mogelijk is: toevallig in het rood staan na de betaling van een grote uitgave die niet voorzien 
of dringend was, schuld van een domiciliëring voor een onvoorzien bedrag (bijv. voor telefonie). Er 
moet een minimumperiode worden gelaten (d.w.z. werkdagen) om in voorkomend geval een tekort 
op een bankrekening te kunnen aanvullen.  Een domiciliëring kan ook door een fout zijn opgeheven 
of men kan van bankrekening veranderd zijn. 
  
Het voorafgaandelijk verzenden van een herinnering of zelfs, in het ergste geval, van een formele 
ingebrekestelling lijkt inherent aan een "normale" contractuele betrekking, namelijk met respect 
voor de goede trouw van de partijen, en lijkt een gebruikelijke stap te zijn voordat men de andere 
partij bestraft. Het is dus ongerechtvaardigd om na vijf dagen verwijlinteresten aan te rekenen en 



 

 RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 

 

 

 

   B.I.P.T. - Astro-Toren  - Sterrenkundelaan 14 Bus 21  - 1210 BRUSSEL 
 Tel. 02 226 88 88   -   Fax 02 226 88 04       http://www.bipt.be 

4

als strafbepaling het verschuldigde bedrag met 15 % te verhogen. In dezelfde gedachtegang kan niet 
worden aanvaard dat de verhoging en de interesten ook slaan op de bedragen die nog niet 
betaalbaar zijn. 
 
Artikel 6.5 legt aan de gebruiker dus zware schadebedingen op, terwijl er in deze zin niets voorzien 
is voor Versatel. Een dergelijke clausule heeft een manifest onevenwicht tot gevolg tussen rechten 
en plichten van de partijen.   
 
Art. 6.7 
 
In deze bepaling wordt geen duidelijkheid gegeven over de voorwaarden die aanleiding zouden 
geven tot het aanspraak maken door Versatel op de waarborgsom. De bepaling bevat dus een 
leemte. Er is noodzaak aan meer duidelijkheid om arbitrair gebruik te vermijden. 
 
Art. 7.3 
 
Het is niet correct om de schadeloosstelling te beperken tot het totaal van de bedragen die de klant 
aan Versatel zal hebben betaald tijdens het lopende jaar.  
 
Het is niet duidelijk of het om het kalenderjaar gaat, dan wel om het contractjaar. 
  
Als er verantwoordelijkheid is, lijkt het juist om schadeloos te stellen voor het bedrag van de 
rechtstreekse en werkelijke materiële schade (of voor een vast bedrag indien de schade onmogelijk 
nauwkeurig kan worden becijferd). Des te meer omdat de beperking, zoals die geformuleerd is, kan 
betekenen dat het maximum wordt bepaald door de bedragen die sedert het begin van het jaar reeds 
betaald zijn. 
 
Die bepaling is dus niet duidelijk. 
 
Art. 12.2., g) en h) 
 
g) Ten eerste kan deze bepaling tot misbruik aanleiding geven. De exacte bedoeling hiervan is niet 
duidelijk. Het is vreemd om de dienst zomaar af te sluiten indien hij gedurende een bepaalde 
termijn niet gebruikt wordt. 
 
Ten tweede is zelfs in de gevallen waarin het niet gebruiken aan fysiek verdwijnen te wijten is, de 
termijn van acht weken te kort. Het uitgangspunt van deze bepaling is immers dat de facturen 
verder betaald worden en dat Versatel geen schade lijdt (het geval van niet-betaling valt immers 
onder artikel 12.2., c)). Het is best mogelijk dat de gebruiker gedurende acht weken op reis is of in 
het ziekenhuis verblijft.  
 
h) Blijkbaar is het gedurende meer dan zes opeenvolgende uren aanhouden van eenzelfde 
verbinding geen “normaal residentieel en particulier gebruik”. In artikel 1.9 wordt “gebruiker” 
gedefinieerd. Hieraan zou dus de voorwaarde van de beperkte aanhoudende gebruiksduur moeten 
vermeld worden. Bovendien is het verschil tussen “residentieel” en “particulier” gebruik niet 
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duidelijk. De bepalingen 1.9 en 12.2., h) dienen dus met elkaar in overeenstemming te worden 
gebracht zodat de gebruikte terminologie duidelijk en eenvormig is.   
 
Art. 12.4 
 
Er moet verwezen worden naar artikel 12.2 en niet naar 12.4. 
 
Art. 12.6 
 
Dit artikel spreekt waarschijnlijk wel artikel 12.1 tegen, volgens hetwelk de gebruiker met een 
opzeggingstermijn van 10 dagen de overeenkomst te allen tijde en zonder straf kan beëindigen.  Er 
moet in werkelijkheid worden begrepen dat dit artikel afwijkt van de hoofdregel die vermeld wordt 
in 12.1. Omwille van een duidelijke en correcte voorlichting van de gebruiker zou die 
"uitzondering" op de algemene regel moeten worden opgenomen in datzelfde artikel 12.1. 
 
Bovendien is er voor de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergoeding voorzien in deze 
bepaling geen equivalent voor de gebruiker, wat een onevenwicht tussen rechten en plichten van 
beide partijen tot gevolg heeft.  
 
Art. 15.1.  
 
De termijn van tien kalenderdagen voor de gebruiker om te reageren op een wijziging van de 
algemene voorwaarden, is niet in overeenstemming met de termijn gegeven in artikel 108, §2, in 
fine, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Hierin wordt bepaald 
dat er tijd is tot de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen.  
 
 
3. Toelichting door Versatel
 
Versatel deelt over de hierboven gemaakte opmerkingen het volgende mee (nummering verwijst 
naar nummering onder punt 2 hierboven). 
 
A. Algemene opmerkingen 
 
1) Versatel weerlegt formeel de stelling dat de bewoordingen van desbetreffende Algemene 
Voorwaarden getuigen van slechte kwaliteit. Deze teksten zijn voor de gemiddelde consument 
voldoende leesbaar en duidelijk. 
  
2) Wij treden het Comité bij wanneer het, in het algemeen, meent dat het gebruik van de term 
"Gratis" inderdaad een misleidend karakter kan hebben, doch zijn overtuigde mening toegedaan dat 
zulks misleidend karakter niet van toepassing is op de dienst Versatel Telefonie - gratis bellen.  In 
de tarieflijst en dienstbeschrijving wordt immers op duidelijke wijze meegedeeld welke de 
tariefmodaliteiten van deze dienst zijn. 
 
B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden 
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Art. 1.17  
 
§1. Versatel past de Franse tekst aan. 
§2. Versatel voegt de Opleveringsbrief toe aan de definitie van de Overeenkomst (art. 1.17) en aan 
art. 2.1. 
  
Art. 3.2. 
  
b) Versatel zal deze clausule schrappen. 
 
c) Hiermee wordt bedoeld dat de commerciële beperking van de dienst Gratis bellen erin bestaat dat 
de klant slechts éénmaal, m.a.w. voor slechts 1 CLI, kan intekenen op de dienst. 
  
Art. 3.4, 3.5 en 4.1. a 
  
Versatel engageert zich ertoe de suggestie van het Comité (15 werkdagen, forfaitaire 
schadevergoeding, overmacht) ernstig te overwegen, maar kan vandaag echter nog geen 
commitment dienaangaande bevestigen. 
  
Art. 4.3.  
  
Versatel is bereid deze clausule te schrappen. 
  
Art. 4.4.  
  
Versatel wenst zich met deze clausule het recht voor te behouden om het technische platform 
waarover de Dienst wordt aangeboden aan te passen indien vereist omwille van redenen toe te 
wijzen aan haar netwerk.  Zulke aanpassing heeft geen invloed op het gebruik door de klant, 
aangezien dit louter een actie op de achtergrond betreft en is dus niet zichtbaar voor de klant. 
  
Art. 4.6. 
  
Versatel treedt de mening van het Comité bij wanneer het stelt dat een dienst ook na oplevering 
gebreken kan kennen en Versatel zich met art. 4.6. niet mag onttrekken aan haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande, hetgeen zij ook niet doet (art. 7 - aansprakelijkheid).  De 
bewoordingen van art. 4.6. zijn echter duidelijk: het betreft louter de oplevering van de Dienst. 
 Art. 5.2.  
  
Versatel zal de bewoordingen van art. 5.2. aanpassen overeenkomstig het advies van het Comité. 
  
Art. 6.3.  
  
Versatel engageert zich ertoe de suggestie van het Comité ernstig te overwegen, maar kan vandaag 
echter nog geen commitment dienaangaande bevestigen. 
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Art. 6.4.  
  
Versatel engageert zich ertoe de suggestie van het Comité ernstig te overwegen, maar kan vandaag 
echter nog geen commitment dienaangaande bevestigen. 
  
Art. 6.5. 
  
Versatel engageert zich ertoe de suggestie van het Comité ernstig te overwegen, maar kan vandaag 
echter nog geen commitment dienaangaande bevestigen. 
  
Art. 6.7.   
  
Versatel meent geen voorwaarden te moeten definiëren om gebruik te kunnen maken van haar 
aanspraak tot een waarborgsom.  Zij stelt immers duidelijk dat deze "ten allen tijde" kan worden 
geëist. 
  
Art. 7.3.  
  
Versatel zal de bewoordingen van art. 7.3. aanpassen overeenkomstig de suggestie van het Comité 
om te verduidelijken dat het de sommen betreft dewelke door Versatel ontvangen werden 
gedurende het laatste contractjaar. 
  
Art. 12.2. 
  
g) Versatel zal deze termijn van acht weken verlengen naar minimaal 12 weken. 
  
h) Versatel zal de bewoordingen van art. 1.9 en 12.2 h) aanpassen overeenkomstig het advies van 
het Comité. 
  
Art. 12.4.  
  
Versatel zal de bewoordingen van art. 12.4. aanpassen. 
  
 
 
Art. 12.6. 
  
Versatel zal de bewoordingen van art. 12.1. uitbreiden overeenkomstig het advies van het Comité. 
Versatel kan deze clausule echter niet wederzijds maken: de bedoeling is immers om de 
administratieve kosten, dewelke slechts gedekt zijn bij een samenwerking met de klant langer dan 
één jaar, te dekken.  Zulke redenering gaat niet op voor de klant. 
  
Art. 15.1. 
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Versatel zal de modaliteiten van art. 15.1. in overeenstemming brengen met de wet van 13 juni 
2005. 
  
  
 
 
 
 




















