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Betreft: Verzoekschrift 1444/2009, ingediend door Dagmar Villhauer (Duitse nationaliteit), 
over haar problemen met een internetaanbieder

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft bij de firma O2 een tweejarig contract afgesloten voor mobiel internet. Zij 
beklaagt zich erover dat de door haar gewenste internetverbinding uiterst traag is en de in het 
contract toegezegde betrouwbare en adequate verbinding niet beschikbaar is. Haar verzoek om 
coulance en voortijdige beëindiging van haar contract werd geweigerd. Indienster acht het niet 
terecht dat zij moet betalen voor een dienst die niet wordt geleverd. Zij is van opvatting dat 
dergelijke contracten, ook van andere maatschappijen, klantonvriendelijk zijn en zij verzoekt het 
Europees Parlement te zorgen voor faire en klantvriendelijke contracten voor de Europese 
consument. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Het verzoekschrift betreft de zogenoemde sticks voor mobiel internet (mobiel internet dat wordt 
geleverd via een GPRS-, EDGE- of UMTS-stick en soortgelijke technologieën) die door een 
Duitse aanbieder worden geleverd, het feit dat er geen minimumkwaliteit voor de dienst wordt 
gegarandeerd en het feit dat aanbieders van mobiel internet consumenten geen klantvriendelijke 
contracten aanbieden. Indienster is van mening dat er moet worden gewaarborgd dat 
consumenten een eerlijk contract krijgen zodat ze er niet voor een langere periode aan vastzitten 
en vindt dat ze het recht moeten hebben op ontbinding van het contract als de in het contract 
omschreven mobiele internetdiensten niet worden geleverd of niet adequaat zijn.

De Commissie is op de hoogte van het feit dat contracten voor de levering van elektronische 
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communicatiediensten momenteel vaak voor een langere periode worden afgesloten, waardoor 
consumenten slechts een beperkte mogelijkheid hebben om over te stappen naar een andere 
aanbieder. De Commissie heeft hier veel aandacht aan besteed tijdens de herziening van de 
Universeledienstrichtlijn in het kader van het onlangs aangenomen telecompakket, dat is bedoeld 
om de concurrentiewerking in de markt verder te bevorderen door het mogelijk te maken over te 
stappen naar een andere aanbieder.

In dit opzicht moet erop worden gewezen dat op grond van de huidige Universeledienstrichtlijn 
lidstaten verplicht zijn te waarborgen dat contracten tussen consumenten en aanbieders van 
elektronische communicatiediensten een bepaalde hoeveelheid minimuminformatie moeten 
bevatten, waaronder het geboden kwaliteitsniveau van de dienst, de contractduur en de 
voorwaarden voor beëindiging van het contract, evenals eventuele compensatie- en 
restitutieregelingen die van toepassing zijn als het in het contract omschreven kwaliteitsniveau 
van de dienst niet wordt gehaald.1

Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om ervoor te zorgen dat er aan de bepalingen van 
deze richtlijn wordt voldaan. De verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat er een 
goedkope en eenvoudige buitengerechtelijke procedure voor het beslechten van geschillen 
beschikbaar is, zoals is bepaald in artikel 34 van de Universeledienstrichtlijn, is bijvoorbeeld in 
Duits recht omgezet naar § 47a van de Duitse Telekommunikationsgesetz (TGK) 
(telecommunicatiewet). Deze procedure geeft consumenten de mogelijkheid hun klachten in te 
dienen bij de Duitse telecomwaakhond, Bundesnetzagentur (BNetzA), als het gaat om geschillen 
die voortkomen uit contractuele overeenkomsten, waaronder de facturatie van diensten waarvoor 
het overeengekomen kwaliteitsniveau niet is gehaald. 

Door het onlangs aangenomen telecompakket2, worden de rechten van consumenten als het gaat 
om eerlijke contracten nog beter beschermd. Zo is de maximumduur van contracten beperkt tot 
24 maanden en zijn aanbieders tevens verplicht contracten met een maximumduur van 12 
maanden aan te bieden. Deze maatregel zal het overstappen naar een andere aanbieder verder 
vergemakkelijken, aangezien klanten de gelegenheid hebben om de mogelijkheden van hun 
aanbieder sneller te herzien op basis van hun eigen persoonlijke criteria, waaronder 
dienstkwaliteit, betrouwbaarheid en klantenservice. De Commissie is er derhalve van overtuigd 
dat het nieuwe telecompakket, zodra het volledig is omgezet door de lidstaten, de rechten van de 
consument nog verder zal verbeteren en zal waarborgen dat consumenten eerlijke, 
klantvriendelijke contracten krijgen. 

Horizontale wetgeving inzake de rechten van consumenten, met name Richtlijn 1993/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en Richtlijn 2005/29/EG 
betreffende oneerlijke handelspraktijken, kunnen in dit geval ook relevant zijn. Richtlijn
1993/13/EG is erop gericht een grote wanverhouding tussen de rechten en plichten van 
consumenten enerzijds en van verkopers en leveranciers anderzijds te voorkomen. Deze 
algemene eis wordt aangevuld door een lijst met bedingen die als oneerlijk kunnen worden 

                                               
1 Artikel 20 van 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 
(Universeledienstrichtlijn).

2 Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 
2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming.
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beschouwd. Bedingen die door een nationaal gerechtshof, tribunaal of bestuurlijke instantie op 
grond van de richtlijn als oneerlijk worden beoordeeld, zijn niet bindend voor consumenten. 
Bovendien zijn leveranciers op grond van deze richtlijn verplicht ervoor te zorgen dat hun 
standaardvoorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgesteld. 

Op grond van Richtlijn 2005/29/EG zijn handelaren verplicht consumenten voldoende te 
informeren over de belangrijkste kenmerken van een product of dienst. Het weglaten van 
belangrijke informatie, zoals de minimumduur van een dienstcontract, zou op grond van de 
richtlijn een misleidende, verboden praktijk kunnen zijn.

Alleen nationale autoriteiten zijn echter bevoegd om te beoordelen of de leverancier van een 
dienst inbreuk maakt op de rechten van consumenten zoals die in de twee richtlijnen zijn 
vastgelegd.


