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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt er met het oog op de consumentenbescherming om dat in overeenkomsten 
inzake telefonie (voor zowel mobiele telefoons als vaste telefoons) alle kosten duidelijk 
leesbaar en in vet gemarkeerd worden vermeld. Naast alle afzonderlijke kosten moet een plek 
zijn waar de klant zijn handtekening moet zetten, zodat alleen de kosten en diensten die zijn 
medeondertekend door de klant, in rekening kunnen worden gebracht.

Indiener verzoekt er tevens om dat telecombedrijven wordt belet telefoonnummers te 
blokkeren wanneer een klant een geschil opwerpt en dat deze nummers worden beschouwd 
als eigendom van de klant, met name wanneer het gaat om zakelijke nummers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

In de herziene Europese telecomregels zijn de vereisten met betrekking tot de rechten van 
eindgebruikers inzake tarieftransparantie en nummeroverdraagbaarheid aangescherpt, alsook 
de overeenkomstige verplichtingen van de nationale regelgevende instanties en 
ondernemingen op dit gebied. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze rechten en plichten 
worden geëerbiedigd terwijl de Commissie toeziet op de tenuitvoerlegging. 

- Contractvoorwaarden / kosten
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Artikel 20 van de universeledienstrichtlijn (2002/22/EU) zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2009/136/EG bevat een alomvattend geheel aan bepalingen betreffende inter alia minimale 
contractvoorwaarden en transparantie van de informatie. De eis van indiener dat alle kosten 
volledig uiteengezet moeten zijn in overeenkomsten, valt onder artikel 20, lid 1d: "[…] 
bijzonderheden van prijzen en tarieven, de middelen voor het verkrijgen van actuele 
informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten, aangeboden betalingsmethoden 
en verschillen qua kosten als gevolg van de betalingsmethode […]". Deze verplichting is 
omgezet in nationaal recht in Italië en het staat bijgevolg aan de bevoegde nationale instantie 
die bij nationaal recht belast is met het toezicht op het gedrag van telecomaanbieders op de 
markt (AGCOM), en ten slotte aan de Italiaanse rechtbanken om aanspraken in verband met 
de contractuele betrekkingen tussen een abonnee en zijn telecomaanbieder te behandelen. 

- Telefoonnummers als eigendom van de klant/ nummeroverdraagbaarheid 

Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn)1 staat het aan de 
nationale regelgevende instanties om nummerplannen en nummers te controleren en te 
beheren. Het feit dat een aanbieder een nummer contractueel heeft toegekend aan een 
abonnee, beperkt of ontkracht niet het recht van de lidstaten om de gebruiksrechten van 
nummers in te trekken. Deze bevoegdheid wordt ook bevestigd door artikelen 5, 6, lid 1, en 
10 van Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn)2. Uit het voorgaande volgt dat een 
gebruiker het alleenrecht voor het gebruik van een telefoonnummer geniet, maar dit recht 
staat niet gelijk aan een eigendomsrecht van de abonnee op een bepaald nummer. 

Los van de kwestie van eigendomsrechten op telefoonnummers dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat abonnees hun nummer kunnen behouden overeenkomstig artikel 30 van de 
universeledienstrichtlijn (2002/22/EU) zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG.

In het herziene Europese regelgevingskader voor elektronische communicatie zijn de rechten 
van consumenten met betrekking tot nummeroverdraagbaarheid aangescherpt door in artikel 
30, lid 4, van de universeledienstrichtlijn te bepalen dat nummers zo snel mogelijk worden 
overgedragen en dat de activering van het nummer van abonnees die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te dragen naar een nieuwe onderneming, hoe dan ook 
binnen één werkdag plaatsvindt. Nummeroverdraagbaarheid is cruciaal om de keuzevrijheid 
van de consument te vergemakkelijken en een daadwerkelijke mededinging op de 
concurrerende markten voor elektronische communicatie te waarborgen. Volgens artikel 30, 
lid 1, van de universeledienstrichtlijn "zorgen de lidstaten ervoor dat alle abonnees met 
nummers van het nationale telefoonnummerplan die daarom verzoeken, hun nummer(s) 
kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bijlage I, deel C, ongeacht de onderneming 
die de dienst levert". Deze bepaling verleent abonnees het recht op bescherming door de 
lidstaten, en de beperkingen die kunnen gelden voor het gebruik van 
nummeroverdraagbaarheid, zijn aldus gedefinieerd in het Europese regelgevingskader en 
hebben betrekking op het soort infrastructuur dat wordt gebruikt (vast of mobiel), de 

                                               
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektonischecommunicatienetwerken en -diensten (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33)
2 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging 
voor elektronischecommuniatienetwerken en -diensten (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21)
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geografische ligging en ten slotte de noodzaak voor de gebruikers om de dienst aan te vragen 
om er gebruik van te kunnen maken.

Hoewel een aanbieder prioriteit zou kunnen toekennen aan zijn eigen belangen om ervoor te 
zorgen dat de contractuele verplichtingen worden nagekomen, in het bijzonder het betalen van 
een verrichte dienst, mogen deze belangen nummeroverdraagbaarheid niet belemmeren. 
Indien een aanbieder van elektronische communicatie nummeroverdraagbaarheid zou kunnen 
weigeren in geval van uitstaande schulden, ongeacht een eventuele betwisting van die 
schulden door de abonnee, zou die laatste zijn bij EU-wetgeving vastgesteld recht op 
nummeroverdraagbaarheid verliezen zolang de aanbieder beweert dat er een onbetaalde 
factuur is. In deze context wordt verwezen naar het recente wetgevingsvoorstel van de 
Commissie voor de verordening over de eengemaakte telecommunicatiemarkt. Dit voorstel 
verduidelijkt inter alia dat de vereffening van openstaande facturen geen voorwaarde mag 
zijn om een telefoonnummer over te dragen.

Het bovengenoemde recht is omgezet in nationaal recht in Italië en het staat aan de nationale 
regelgevende instantie (AGCOM) om nummeroverdraagbaarheid te verzekeren.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie indiener in zijn individuele geval niet 
helpen. Indien indiener de mening is toegedaan dat zijn rechten niet worden gerespecteerd in 
het kader van de Italiaanse wet, moet hij contact opnemen met de relevante nationale 
instanties1.

                                               

1 De nationale regelgevende instantie, AGCOM, voorziet in specifieke klachtenprocedures en een contactcentrum (Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, tel.: 800 18 50 60 of +39 081 750 750, 
fax: +39 081 750 76 16, info@agcom.it, http://www.agcom.it). Men kan ook contact opnemen met de Italiaanse instantie die 
zich specifiek bezighoudt met het behandelen van individuele klachten in verband met telecommunicatie, d.w.z. een van de 
lokale Co.Re.Com's, regionale instanties die bevoegd zijn voor klachten van consumenten en eindgebruikers in verband met 
elektronische communicatie. Meer informatie is beschikbaar op http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106. 


