
Klachtnummer : 20 I 31 I 1161 
Dossierbeheerder : •••••• 

OMBUDSDIENST 

TELECOMMUNICATIE 

E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 
Website : www.ombudsmantelecom.be 

Brussel, 29/0 112014 

Geachte heer······ 

Gelieve hiema afschrift te vinden van de aanbeveling, die ik aan 
EDPnet 
gafter beeindiging van de betwisting van de klacht van 16/10/2013, geregistreerd op de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie onder klachtnummer 2013/11161, beheerd door en handelende over 
Contractuele aangelegenheden- Opzeg abonnement. 

Een operator is verplicht uzelf en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie ten laatste binnen twintig werkdagen in 
een met redenen omkleed antwoord te informeren over het gevolg dat zal worden gegeven aan deze aanbeveling. 
Indien een operator binnen deze termijn niet reageerde zal de Ombudsdienst voor Telecommunicatie een herinnering 
sturen en de reactietermijn eenmalig met twintig werkdagen verlengen. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de 
nieuwe termijn is de betreffende operator verplicht de specifieke aanbeveling te respecteren. 

Met deze aanbeveling is de wettelijke bemiddelingsrol van de Ombudsman beeindigd. 

Voormeer informatie kan u zich wenden tot·······lop telefoonnummer·····ofvia het 
mailadres @ombudsmantelecom.be. 

Met de meeste hoogachting, 

Luc Tuerlinckx 
Ombudsman 

' 



Aanbeveling Ombudsman 

I. Probleemstelling van de klant: 

OMBUDSDIENST 

TELECOMMUNICATIE 

Krijgt geen onmiddellijke stopzetting conferator de nieuwe telecomwet. 

II. Historiek van de bemiddeling : 

Historiek bemiddeling door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie 

Datum Actie Stap 

16/10/2013 Ontvangen email Klacht ontvangen 

18/10/2013 Mail verstuurd Klacht verstuurd aan operator 

18/10/2013 Mail verstuurd Ontvangstbewijs verstuurd 

22/10/2013 Ontvangen email Standpunt operator ontvangen 

De stopzetting voor de Heer werd verwerkt conform de wetgeving. 
Meer specifiek 

EDPnet 

EDPnet 

de wet van 6 apri/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van toepassing. 

§ 2. Onverminderd de wet van 2 5 juni 199 2 op de landsverzekeringsovereenkomst, kan de consument, na de 
stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de 
overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat 
deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen 

22/10/2013 Brief gestuurd 

26/10/2013 Ontvangen email 

Stand punt bedrijf meedelen a an 
klager 

Reactie klager op standpunt 
operator ontvangen 

lk heb uw brief van 22110 met de mededeling van het standpunt van de operator EDPnet ontvangen. 

Mijn standpunt is het volgende: 

Ik meen dat een Internet/telefonie abonnement sinds de telecomwet van oktober 2012 kan opgezegd worden met 
onmiddellijke ingang, zonder vooropzeg dus (het betreft een abonnement dat allanger dan 6 maanden loopt). 
Zie http://www. belgium. be/nl/nieuws/20 1 2/news _telecomwet. jsp 
Mijn nieuwe operator Telenet, bevestigde me dater inderdaad geen vooropzeg geldt. Men raadde me zelfs aan om te 
wachten met de opzeg totdat de nieuwe telenetverbinding gei'nstalleerd was, om in geval van onvoorzien 
omstandigheden niet vroegtijdig zonder Internet te val/en 

lk ben zelf geen jurist en heb me tot de ombudsdienst gewend om in de eerste plaats duidelijkheid te krijgen over 
wat mijn rechten en plichten zijn in deze zaak, en indien het zo is dat mijn standpunt correct is, te bemiddelen bij 
EDPnet om een correcte afhandeling te verkrijgen Macht de interpretatie van EDPnet de correcte zijn, wat me sterk 
zou verwonderen gezien de info die ik heb gekregen, dan laat ik mijn klacht uiteraard val/en 



OMBUDSDIENST 

TELECOMMUNICATIE 

lk ben dus benieuwd naar uw standpunt terzake. 

29/10/2013 Mail verstuurd Informatie verzonden EDPnet 

Dit dossier werd intern besproken We kunnen helaas geen genoegen nemen met uw standpunt van 22110 I 

De Ombudsdienst blijft fundament eel van mening dat EDPnet de opzeg zonder toepassing van opzegtermijn had 
dienen uit te voeren, in overeenstemming met art. 11113 § 3 van de nieuwe telecomwet. 

Volgens onze informatie is het technisch mogelijk om een internetabonnement binnen de 24h te deactiveren 

Deze problematiek werd reeds besproken met het B1PT die ons standpunt volgt. 

Graag ontving ik een nieuw aangepast standpunt v66r 1211112013. 

29/10/2013 Mail verstuurd lnformatie verzonden EDPnet 

08/1112013 Ontvangen email Informatie ontvangen EDPnet 

Dit dossier werd voorgelegd aan de interne juridische dienst: 

Of edpnet era/ dan niet in s/aagt, ofzou moeten s/agen, om een xDSL verbinding binnen de 24 uur afte s/uiten, is 
infeite ondergeschikt. Het is net een opzegtermijn die de opgezegde partij moet toelaten om de nodige technische en 
administratieve ingrepen te doen om het contract afte sluiten Relevant is hetfeit dat het hier gaat over een contract 
van bepaalde duur dat op 18/08/2013 door meneer- vroegtijdig werd opgezegd. 

Gezien het contract niet tijdens de eerste 6 maanden van de vaste contractduur werd opgezegd door meneer 
- heeft edpnet conform artike/11113 §3 van de wet van 13 juni2005 geen schadevergoeding aangerekend 
voor de vroegtijdige beeindiging van het contract. 

Voor zover wij weten valt elk contract nog steeds onder de vigerende bepalingen van het Burger/ijk Wetboek. 
Volgend uit artike/1134 B. W. kan een overeenkomst van bepaa/de duur in beginsel niet eenzijdig opgezegd worden 
Een overeenkomst van bepaalde duur kan enkel eenzijdig opgezegd worden als de wet dit bepaa/t of a/s de partijen 
dit bedongen hebben Uit artikel 11113 §3 van de wet van 13 juni 2005 kan worden afge/eid dat een k/ant een 
contract van bepaa/de duur kan opzeggen en beperkt de wetgever de grootte van het schadebeding. Het hanteren 
van een opzegtermijn word! in de wet van 13 juni2005 nergens uitges/oten Ook de edpnet voorwaarden voorzien in 
een opzegmogelij kheid voor een contract van bepaa/de duur: uit art ike/ 9.1. valt af te /eiden dat er een opzegtermijn 
ge/dt van 1 maand en in artike/ 9. 3. wordt de beperking van het schadebeding uit artike/11113 §3 van de wet van 13 
juni2005 overgenomen Conform artikel 7 van het Charter voor Klantvriendelijkheid vermeldt edpnet op de factuur 
betreffende een contract van bepaalde duur de einddatum van de vaste contractduur, de stilzwijgende ver/enging en 
de opzegtermijn van 1 maand. 

Een schadebeding en een opzegbeding gelijkstellen is in beginse/ verkeerd: een opzegbeding regelt het recht om de 
overeenkomst voortijdig eenzijdig op te zeggen, en impliceert geen contractuele fout noch wangedrag. Dit in 
tegenstel/ing tot een schadebeding, hetwelk we/ een contractuele fout veronderstelt en een vergoeding is voor de 
schade ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de overeenkomst. Deze visie wordt in hogere en /agere 
rechtspraak gevo/gd. 

Niet enkel heeft edpnet rechtmatig gehandeld: meneer····lwas perfect op de hoogte van zijn contractuele 
verp/ichtingen, of had dit minstens kunnen zijn. 

Wij hopen bij deze u de nodige informatie bezorgd te hebben 



16/12/2013 Ontvangen email 

17/12/2013 Mail verstuurd 

17/12/2013 Mail verstuurd 

OMBUDSDIENST 

TELECOMMUNICATIE 

Informatie ontvangen 

lnformatie verzonden 

lnformatie verzonden 

Vermits u niet akkoord gaat met de toelichting van uw operator zal de Ombudsdienst een standpunt innemen in dit 
dossier. · 
Dit standpunt vormt de aanbeveling aan een of be ide partijen, dewelke u per post zal worden overgemaakt. Deze 
aanbeveling is echter niet bindend, zodat geen van beide partijen verp/icht is deze op te volgen 

29/01/2014 Mail verstuurd Specifieke aanbeveling 
verzonden 

III. Overwegingen van de Ombudsman : 

EDPnet 

De klager had zijn telecommunicatiediensten bij EDPnet opgezegd op 19/09/2013 in het kader van een overschakeling 
naar Telenet. EDPnet had evenwel de vraag tot onmiddellijke stopzetting van het contract niet uitgevoerd en bleeftot 
eind oktober 2013 abonnementsgelden aanrekenen. Omdat EDPnet geen gevolg had gegeven aan zijn vraag tot 
creditering van de abonnementsgelden vanaf 19/09/2013 deed de klager beroep op de Om budsdienst. 

EDPnet ging in het kader van de Ombudsklacht evenmin over tot enige creditering. De operator verwees hierbij naar 
de Martkpraktijkenwet van 6 april 20 I 0, waarin het volgende wordt gestipuleerd : "Onverminderd de wet van 25 juni 
1992 op de landsverzekeringsovereenkomst, kan de consument, na de stilzwijgende verlenging van een 
dienstenovereenkomst van bepaa1de duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met 
inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee 
maanden mag bedragen." 

De Ombudsdienst wees EDPnet er vervolgens op dat art. 111/3 § 3 van de wet van 13 juni2005 betreffende de 
elektronische communicatie bepaalt dat een operator elke vraag tot onmiddellijke opzeg van een contract wei degelijk 
dient in te willigen, voor zover dit technisch mogelijk is. 

Ook de klager kon geen genoegen nemen met het standpunt van EDPnet. Zijn nieuwe operator (Telenet) had hem er 
overigens op gewezen dat er geen vooropzeg zou gelden. 

EDPnet ging ook na verdere bemiddeling niet over tot creditering van de betwiste abonnementsgelden. Volgens de 
operator sloot art. 111/3 § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie niet uit dat een 
opzegtermijn mag gehanteerd worden. EDPnet wees eveneens op het onderscheid tussen een schadebeding en een 
opzegbeding. 

De Ombudsdienst is het fundamenteel oneens met het standpunt van EDPnet. 

Art. 111/03 § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie stipuleert het volgende: "De 
opzeg van het in artikel 108, § 1 bedoelde contract door de abonnee kan door aile schriftelijke middelen en zonder 
opgaafvan redenen gebeuren. Het contract wordt be(!indigd op het moment gekozen door de abonnee, zelfs 
onmiddellijk. De operator sluit zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst af en stuurt een schriftelijke 
bevestiging ervan naar de abonnee." 

Er bestaat geen enkele twijfel over de manier waarop deze wettelijke bepaling dient gei"nterpreteerd te worden. Het 
komt hierop neer dat elke abonnee zelf kan bepalen wanneer zijn operator het contract stopzet. De wet bepaalt wei dat 
een onmiddellijke opzeg technisch haalbaar moet zijn. 

De Marktpraktijkenwet, waar EDPnet naar verwijst, bepaalt enkel dat de maximale opzeggingstermijn twee maanden 
mag bedragen en dat deze termijn contractueel moet worden vastgelegd. Een dergelijke opzegtermijn kan naar de 
mening van de Ombudsdienst nog steeds worden toegepast, waneer de gebruiker in zijn opzegbrief geen datum van 
uitvoering vermeld. Echter.sluit de Marktpraktijkenwet geenszins uit dat een operator het contract dient stop te zetten 
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OMBUDSbiENST -TELECOMMUNICATIE 

op bet moment dat in voorkomend geval gekozen werd door de gebruiker. 

De. Ombudsdienst heeft overigens vastgesteld dat de operatoren sedert de datum van implementatie van art. 11 V3 § 3 
van de wet van 13 juni2005 betreffende de elektronische communicatie (op 04/08/2012) hun Algemene Voorwaarden 
hebben aangepast en de mogelijkheid tot een onmiddellijke opzeg van bet contract hebben toegevoegd. De 
Ombudsdienst ontving sedertdien enkel beroepsklachten tegen EDPnet i.v.m. de toepassing van de vooropzegtermijn. 
We kunnen dan ook stellen dat EDPnet volledig gei"soleerd is voor wat betreft de toepassing van art. 11 V3 § 3 van de 
wet van 13 juni2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Opmerkelijk genoeg stelde de Ombudsdienst op de website van EDPnet vast dat art. 9.2. van de Algemene 
Voorwaarden van deze operator bet volgende vermeldt : ''De overeenkomst kan na bet verstrijken van de minimum 
contractduur door aile schriftelijke middelen beeindigd worden op bet moment gekozen door de klant/abonnee." 

Bijgevo1g kunnen we stellen dat EDPnet haar eigen Algemene Voorwaarden niet respecteert. Hoewel uit bet dossier 
blijkt dat de klager minstens zes maanden klanten is gebleven bij EDPnet en bijgevolg de minimum duurtijd van zijn 
contract heeft gerespecteerd, en hoewel hij de onmiddellijke stopzetting van bet contract heeft gevraagd, hanteerde de 
operator een opzegtermijn van ruim twee maanden. 

In casu verstuurde de klager op 18/09/2013 een opzeggingsaanvraag per e-mail, fax en via bet open en van een ticket 
in bet systeem van EDPnet. De opzegbrief van de klager vermeldt bet volgende : 'Deze brief om jullie te Iaten weten 
dat ik mijn abonnement opzeg met onmiddellijke ingang op 19 september." 

De Ombudsdienst veronderstelt dat EDPnet de diensten van de klager kon afsluiten zonder manuele interventie op bet 
netwerkniveau en meent dan ook dat bet contract vanaf 19/09/2013 daadwerkelijk diende te worden stopgezet. 

Derhalve is de Ombudsdienst van mening dat de aanrekening door EDPnet van abonnementsgelden vanaf 20/09/2013 
volkomen onterecht is. 

IV. Aanbeveling van de Ombudsman : 

Specifieke aanbeveling: 

De Ombudsdienst beveelt EDPnet aan om de abonnementsgelden vanaf 20/09/2013 integraal te crediteren. 

Algemene aanbeveling: 

De Ombudsdienst bevee1t EDPnet aan om art. 11 V3 § 3 van de wet van 13 juni2005 betreffende de elektronische 
communicatie op structurele basis correct toe te passen en contracten steeds stop te zetten op bet tijdstip dat door de 
gebruikers wordt gekozen. 

Aanbeveling gegeven te Brussel, .29/0 V20 14 
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