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nationaliteit), over het klantenbeleid van de Europese 
telecommunicatiebedrijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die in een aantal verschillende Europese landen heeft gewoond, refereert aan het 
slechte klantenbeleid dat de Europese telecommunicatiebedrijven voeren. Indiener wijst erop 
dat het systematische gebruik dat telecommunicatiebedrijven maken van franchising, 
callcenters en externe incassobureaus het de klanten moeilijk maakt om in normaal contact 
met deze bedrijven te treden in verband met fouten in rekeningen of andere problemen. 
Indiener verzoekt daarom het Europees Parlement om te onderzoeken in hoeverre de alom 
tegenwoordige onpersoonlijke en ondoorzichtige bedrijfsvoering en het klantenbeleid van de 
Europese telecommunicatiebedrijven in overeenstemming zijn met de EU-principes omtrent 
consumentenbescherming. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener verwijst naar zaken die verband houden met een gebrek aan transparantie van 
bepaalde telecombedrijven, die de interactie met klanten uitbesteden aan derden. Hij voert aan 
dat telecombedrijven geen procedures op schrift hebben staan voor de omgang met klachten 
wanneer de fout bij hen (het bedrijf en/of een derde partij) ligt, en niet bij de klant die er 
uiteindelijk de dupe van wordt. Indiener stelt dan een aantal specifieke vragen.
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Naar aanleiding van de vraag wat de Commissie heeft gedaan om telecommunicatiebedrijven 
te bewegen klachten correct af te handelen, moet worden opgemerkt dat er EU-wetgeving 
bestaat zowel op het gebied van telecom, als van consumentenbescherming.

Artikel 20 van de universeledienstrichtlijn1 bepaalt dat de consument recht heeft op een 
contract waarin onder andere de identiteit en het adres van de leverancier moeten worden 
gespecificeerd, evenals de manier waarop procedures worden ingesteld om geschillen te 
beslechten. Bovendien bepaalt artikel 21 dat consumenten moeten kunnen beschikken over 
transparante en bijgewerkte informatie over de algemene voorwaarden. Inclusief procedures 
om geschillen te beslechten. Verder bepaalt artikel 34 dat er transparante, eenvoudige en 
goedkope procedures dienen te zijn voor de behandeling van onopgeloste geschillen waarbij 
consumenten betrokken zijn. In 2007 heeft de Commissie voorstellen gedaan om de 
bepalingen van de universeledienstrichtlijn over contracten en transparantie en het publiceren 
van informatie2 te verbeteren, teneinde de consument op dit terrein beter te beschermen. Het 
Europees Parlement en de Raad onderhandelen momenteel over deze voorstellen en de 
verwachting is dat vroeg in de zomer van 2009 een definitieve wet zal worden aangenomen.
Vanuit een perspectief van consumentenbescherming verlangt Richtlijn 2005/29/EG3

betreffende oneerlijke handelspraktijken dat handelaren zich gedragen overeenkomstig de 
eisen van professionele toewijding. 

In het bijzonder verplicht de richtlijn handelaren consumenten adequaat te informeren over 
alle belangrijke eigenschappen van een product of dienst, inclusief de klantenservice na 
aankoop. De Commissie mengt zich niet direct in geschillen waarbij de consument en een 
particulier bedrijf tegenover elkaar staan. 

Het blijft de bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechtbanken om in elk individueel 
geval te bepalen of het niet juist (dat wil zeggen volledig en waarheidsgetrouw) informeren 
van de consument over reikwijdte en modaliteiten van de klantenservice een oneerlijke 
praktijk is volgens de nationale wetten die de richtlijn oneerlijke handelspraktijken omzetten.

Ook blijft het tot de competenties van de nationale wetshandhavers behoren bevelen en orders 
uit te vaardigen, of burgers anderszins rechtsmiddelen in handen te geven om bedrijven ervan 
te weerhouden zich in te laten met praktijken op het gebied van facturering en schuldinning 
die frauduleus van aard zijn, of niet in overeenstemming met het nationale, civiele 
procesrecht, ter aanvulling van de regels om de consument te beschermen.
Burgers die met dergelijke zaken worden geconfronteerd, moeten in eerste instantie een klacht 
indienen bij de bevoegde nationale autoriteiten. 

                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2
002_22_ec.
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm.
3 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG, Richtlijnen 97/7/EG en 2002/65/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken).
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Bovendien kunnen zij zich laten adviseren door consumentenorganisaties. Gebruik de 
volgende link voor een lijst van dergelijke organisaties:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

De Commissie werkt voortdurend met zulke organisaties samen en raadpleegt ze regelmatig 
bij beleidsinitiatieven (of tijdens het monitoren van de correcte omzetting van EU-wetgeving 
in de lidstaten). In het kader van dergelijke contacten krijgt de Commissie feedback over de 
meest gebruikelijke praktijken, gebaseerd op klachten van consumenten, en deelt zij deze 
informatie met de nationale autoriteiten.

In dit verband biedt de Commissie onderdak aan een werkgroep die nationale ambtenaren 
stimuleert van gedachten te wisselen over de meest urgente handhavingsproblemen. Indiener 
kan er derhalve zeker van zijn dat de Commissie toeziet op een correcte en effectieve 
toepassing van de wetgeving in de lidstaten.


