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Betreft: Verzoekschrift 1071/2011, ingediend door Sacha Simon (Duitse nationaliteit), 
over consumentenbescherming in de telecommunicatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens rekwestrant geven bellers die naar een voicemaildienst of gelijksoortige 
beantwoordingsdienst (in Duitsland bijv. Mobilbox of T-Net Box) bellen hiermee een 
verklaring af dat zij trachten een verbinding met de gebelde tot stand te brengen. Indien de 
gebelde een Mobilbox of T-Net Box geactiveerd heeft, beschikt de beller echter niet over de 
mogelijkheid te kiezen of hij een boodschap wil inspreken dan wel alleen met de gebelde wil 
spreken. Hij betaalt hoe dan ook voor de verbinding met de Mobilbox. In het verleden ontving 
de gebelde een sms met het bericht dat hij gebeld was. Voor deze sms moest worden betaald. 
Na protesten van consumenten werd de boodschap gewijzigd en werd de keuzemogelijkheid 
ingevoerd de gebelde te informeren ofwel op te hangen. Rekwestrant is van mening dat de 
kosten van bellen naar een Mobilbox voor de beller niet inzichtelijk zijn en dat hij geen 
mogelijkheid heeft deze kosten te vermijden. Volgens rekwestrant zouden bellers de keuze 
moeten krijgen tussen een verbinding met een Mobilbox (met kosten) of ophangen (zonder 
kosten). Rekwestrant verwijst in dit verband naar het besluit van de Commissie inzake de 
roamingtarieven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Opmerkingen van de Commissie 
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Rekwestrant klaagt over het feit dat aanbieders hun klanten kosten aanrekenen voor 
telefoonoproepen die worden verbonden met een voicemaildienst, ook al is de beller niet van 
plan een boodschap achter te laten.

Het regelgevingskader voor elektronische communicatie in artikel 21 van Richtlijn 
2002/22/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG, bevat specifieke regels over 
transparantievereisten op basis waarvan nationale regelgevende instanties aanbieders kunnen 
verplichten transparante, passende en actuele informatie over toepasselijke prijzen en tarieven 
te publiceren. Hoewel er geen aanvullende specifieke regels zijn voor oproepen die verbonden 
zijn met voicemaildiensten, bepaalt overweging 32 van Richtlijn 2009/136/EG dat bij de 
bepaling van de gesprekscategorieën waarvoor vóór de doorschakeling prijsinformatie moet 
worden verstrekt, de nationale regelgevende instanties naar behoren rekening moeten houden 
met de aard van de dienst en de prijsvoorwaarden die erop van toepassing zijn.

Voor wat de verbinding van oproepen met voicemaildiensten betreft, heeft de gebelde 
gewoonlijk de mogelijkheid om de voicemaildienst uit te schakelen. Daarom kan men ervan 
uitgaan dat indien de gebelde de voicemaildienst niet uitschakelt, hij wil dat de beller wordt 
verbonden met de voicemaildienst, gewoonlijk na een bepaald aantal beltonen. 
Voicemaildiensten worden veel gebruikt en een groot aantal klanten schakelt de dienst niet 
uit. Tot slot mag de aangerekende prijs voor een oproep die met een voicemaildienst wordt 
verbonden, niet hoger zijn dan een oproep naar de gebelde.

Conclusies

De Commissie kan, gezien het voorgaande, rekwestrant in dit afzonderlijke geval niet helpen. 
Als rekwestrant meer informatie nodig heeft over de regels die in Duitsland gelden, dient hij 
contact op te nemen met de nationale regelgevende instantie, het Bundesnetzagentur1, voor 
nadere details.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn. E-mail: info@bnetza.de


