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I. Beslissing in eerste fase, bijkomend verslag van de auditeur-generaal en 
verbintenissen door Belgacom aangeboden aan de auditeur-generaal 

A. Beslissing in eerste fase 

1. Bij Beslissing nr. 2008-C/C-17 van 6 mei 2008 heeft de Raad voor de Mededinging, bij 
toepassing van artikelen 58, § 1, 1°, en 58, § 2, eerste lid, 3°, van de Wet tot bescherming van de 
economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (WBEM): 

− vastgesteld dat de door de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom op 6 maart 2008 
bij het Auditoraat van de Raad aangemelde operatie, waarbij Belgacom de aandelen van de 
naamloze vennootschap naar Nederlands recht Scarlet verwerft, een concentratie is die binnen het 
toepassingsgebied valt van de WBEM, 

− vastgesteld dat er na afloop van het onderzoek in eerste fase, ernstige twijfels bestonden omtrent 
de toelaatbaarheid van de concentratie, en 

− beslist de procedure van bijkomend onderzoek, bedoeld in artikel 59 WBEM, in te zetten. 

2. In die beslissing heeft de Raad, voorafgaandelijk aan de beoordeling, vastgesteld dat: 

− uit het onderzoek in eerste fase was gebleken dat ondernemingen in de markt vrijwel unaniem 
van oordeel waren dat de voorgenomen concentratie tot gevolg zou hebben dat een daadwerkelijke 
mededinging op de Belgische markt op een significante wijze wordt belemmerd, 

− de auditeur-generaal ernstige twijfels had bij de toelaatbaarheid van de concentratie, zeker 
indien Belgacom geen verbintenissen zou aanbieden, en 

− Belgacom zelf niet uitsloot dat een bijkomend onderzoek in tweede fase zou bijdragen tot een 
oplossing voor een eventueel door de transactie veroorzaakte significante belemmering van de 
mededinging op de Belgische markt. 

Vervolgens heeft de Raad gewezen op mededingingsbelemmerende risico’s van 
marktoverschrijdende aard. 

De Raad heeft ook geconcludeerd tot ernstige twijfels inzake de toelaatbaarheid wat betreft de 
kleinhandelsmarkten voor toegang tot vaste telefonie, de kleinhandelsmarkten voor openbaar 
beschikbare nationale en internationale vaste telefoondiensten, de kleinhandelsmarkten voor 
breedbandinternettoegang, en de markten voor huurlijnen en datacommunicatie voor 
ondernemingen. 

Bij de analyse van de markten voor huurlijnen heeft de Raad vragen gesteld over de invloed van de 
transactie op (de mogelijkheid van) het aanbod van zogenaamde “dark fiber”. 

Ten slotte heeft de Raad om een nader onderzoek gevraagd van de invloed van de transactie op de 
groothandelsmarkten voor gespreksopbouw, gespreksdoorgifte en gespreksafgifte op het openbaar 
telefoonnetwerk van op een vaste locatie, en op een eventuele groothandelsmarkt voor 
breedbandinternettoegang. 

In verband met laatstvermelde markt moet worden opgemerkt dat deze in de beslissing van 6 mei 
2008 onterecht werd geïdentificeerd met de zogenaamde markt 12 die bekend is uit de 
marktanalyses van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Hier is de 
groothandelsmarkt bedoeld waarop operatoren DSL breedbandinternettoegang doorverkopen aan 
andere operatoren die op hun beurt op de kleinhandelsmarkt breedbandinternettoegang aanbieden 
aan eindgebruikers. 
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B. Bijkomend verslag van de auditeur-generaal 

3. De auditeur-generaal heeft zijn bijkomend verslag in tweede fase ingediend op 4 juli 2008 (art. 
59, § 2, eerste lid WBEM). 

In het eerste deel van het bijkomend verslag van de auditeur-generaal wordt de analyse per cluster 
van markten (vaste telefonie, breedbandinternetdiensten, huurlijnen, datacommunicatie aan 
ondernemingen), die in het verslag in eerste fase was aangevat, verder uitgediept. De auditeur-
generaal gaat eveneens dieper in op de bundeling van diensten inzake vaste telefonie en 
breedbandinternettoegang met mobiele telefonie en televisiediensten. 

Tot slot van het eerste deel formuleert de auditeur-generaal nog volgende opmerkingen. Hij maakt 
melding van het feit dat alternatieve operatoren zich beklagen over marktuitsluitende strategieën van 
Belgacom. Hij gaat ook in op de impact van de ontplooiing van de “Next Generation Networks” 
(NGN) en de “Next Generation Access” (NGA). En hij vermeldt de vermindering van 
interconnectieafname als gevolg van de voorgenomen concentratie. 

In het algemeen komt de auditeur-generaal tot de vaststelling van volgende “algemene gevolgen”: 

“Er moet niet alleen gekeken worden naar het gewicht van Scarlet op elke afzonderlijke markt, het 
is de combinatie van verschillende gegevens die van Scarlet een factor van betekenis maakt: 

− Scarlet is een belangrijke CPS-operator 

− Scarlet is de 2e alternatieve dsl-operator 

− Scarlet is de op 1 na grootste VoB-aanbieder 

− Scarlet is reeds ver gevorderd in de ‘ladder of investments’ 

− Scarlet is een echte concurrent, die ook zo wordt aanzien door Belgacom 

− Scarlet is een innovator, onder andere door als 1e VoB-aanbiedingen te lanceren 

− Scarlet is een maverick 

− Scarlet heeft een uitgebreid en uitgestrekt optisch glasvezelnetwerk dat alle grote steden van het 
land dekt 

− Scarlet heeft een wholesale breedband aanbod 

− Scarlet heeft een dark fibre aanbod dat zakelijke klanten in staat stelt diensten te leveren op het 
gehele Belgische grondgebied. 

Deze elementen leiden ons ertoe te stellen dat het concurrentiële gewicht van Scarlet veel groter is 
dan zijn marktaandelen doen vermoeden.” 

De algemene conclusie met betrekking tot het eerste deel van het verslag luidt “dat door de 
voorliggende operatie op verschillende betrokken markten binnen de clusters vaste telefonie, 
breedbandinternet, huurlijnen en datacommunicatie, een daadwerkelijke mededinging op 
significante wijze wordt belemmerd en dit door de versterking van de machtspositie in hoofde van 
Belgacom”, en “dat de mededingingsbeperkende gevolgen van het verdwijnen van Scarlet niet 
beperkt blijven tot één of meerdere productmarkten maar de afbakening en beoordeling van de 
concentratie per markt overstijgen”. 

Op grond van de gegevens bekomen zowel tijdens het onderzoek in eerste fase als het onderzoek in 
tweede fase, moet de auditeur-generaal tot het besluit komen dat de operatie als ontoelaatbaar moet 
worden verklaard, op grond van artikel 8, § 4 WBEM. 

4. In het tweede deel van zijn bijkomend verslag gaat de auditeur-generaal na of de verbintenissen 
die Belgacom aan de auditeur-generaal heeft aangeboden van die aard zijn dat de concentratie kan 
worden toegelaten. 



Publieke versie 

 5 

Zijn conclusie is negatief. 

5. In het bijkomend verslag stelt de auditeur-generaal tevens voor Belgacom een geldboete op te 
leggen wegens het niet verstrekken van inlichtingen binnen de gestelde termijn. 

C. Verbintenissen door Belgacom aangeboden aan de auditeur-generaal 

6. In het onderzoek onder leiding van de auditeur-generaal dat naar het bijkomend verslag heeft 
geleid, heeft Belgacom volgende verbintenissen aangeboden (art. 56, tweede lid WBEM): 

 “A. Scarlet concept en aanbod van Scarlet bestemd voor eindgebruikers 

Belgacom verbindt zich ertoe om, gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf de Closingdatum, 
het op 4 juni 2008 bestaande Scarlet concept en merk en de op 4 juni 2008 bestaande Scarlet-
producten en –diensten bestemd voor eindgebruikers zoals limitatief opgesomd in bijlage (…) te 
behouden onder het Scarlet merk en aan dezelfde voorwaarden wat betreft prijs, upload- en 
downloadsnelheid en volumelimieten. 

Deze Verbintenis is onderworpen aan de volgende modaliteiten en voorwaarden: 

− deze Verbintenis geldt niet voor tijdelijke promotieacties die door Scarlet of de met haar 
verbonden vennootschappen worden gevoerd en die bestaan op enig ogenblik vanaf 4 juni 2008 tot 
en met de Closingdatum; 

− deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen verbonden 
vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en diensten in de markt te introduceren; 

− deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen verbonden 
vennootschappen om de prijzen van op 4 juni bestaande producten en diensten te verlagen; 

− deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover de verplichtingen die aan Belgacom worden 
opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de markten voor elektronische 
communicatie de uitvoering van deze Verbintenis toelaten. 

B. Eindgebruikersovereenkomsten 

1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet verbonden vennootschappen: 

− alle Eindgebruikersovereenkomsten zullen eerbiedigen aan de voor 4 juni 2008 gepubliceerde 
tarieven of promoties en in overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomsten (met 
inbegrip van de prijs); voor alle duidelijkheid verhindert deze Verbintenis Belgacom noch Scarlet 
noch de met hen verbonden vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en diensten aan te 
bieden aan bestaande klanten of bestaande producten en diensten te vervangen door nieuwe 
producten en diensten zonder enig financieel nadeel voor de bestaande klanten; 

− geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele mogelijkheid om de 
Eindgebruikersovereenkomsten te beëindigen en dit gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf 
de Closingdatum, tenzij (en voor zover de overeenkomst zulks toelaat) in geval van wanprestatie 
van de medecontractant of in geval van overmacht. 

2. Deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover de verplichtingen die aan Belgacom worden 
opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de markten voor elektronische 
communicatie de uitvoering van deze Verbintenis toelaten. 

C. Dark Fibre Overeenkomsten 

Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet verbonden vennootschappen: 
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− alle Dark Fibre Overeenkomsten zullen eerbiedigen in overeenstemming met de bepalingen van 
die overeenkomsten (met inbegrip van de prijs en de eventuele verplichtingen inzake technische 
ondersteuning en onderhoud); 

− geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele mogelijkheid om de Dark Fibre 
Overeenkomsten te beëindigen en dit gedurende minstens vijf jaar te rekenen vanaf de 
Closingdatum, tenzij (en voor zover de overeenkomst zulks toelaat) in geval van wanprestatie van 
de medecontractant of in geval van overmacht; 

− aan de contractuele wederpartij de mogelijkheid zullen bieden om, in voorkomend geval, de 
Dark Fibre Overeenkomsten die bestaan op 4 juni 2008 te verlengen in overeenstemming met de 
eventueel bestaande contractuele bepalingen van de op 4 juni 2008 geldende versie van die 
overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een stilzwijgende verlengingsclausule) tot maximum vijf jaar 
na de Closingdatum. 

D. Groothandelsovereenkomsten en groothandelsaanbod van Scarlet 

1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet verbonden vennootschappen: 

− alle Groothandelsovereenkomsten zullen eerbiedigen in overeenstemming met de bepalingen 
van die overeenkomsten (met inbegrip van de prijs en de eventuele verplichtingen inzake technische 
ondersteuning en onderhoud); voor alle duidelijkheid verhindert deze Verbintenis Belgacom noch 
Scarlet noch de met hen verbonden vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en 
diensten aan te bieden aan bestaande klanten of bestaande producten en diensten te vervangen door 
nieuwe producten en diensten zonder enig financieel nadeel voor de bestaande klanten; 

− geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele mogelijkheid om de 
Groothandelsovereenkomsten te beëindigen en dit gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf de 
Closingdatum, tenzij (en voor zover de overeenkomst zulks toelaat) in geval van wanprestatie van 
de medecontractant of in geval van overmacht; 

− aan de contractuele wederpartij de mogelijkheid zullen bieden om, in voorkomend geval, de 
Groothandelsovereenkomsten die bestaan op 4 juni 2008 te verlengen in overeenstemming met de 
eventueel bestaande contractuele bepalingen van de op 4 juni 2008 geldende versie van die 
overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een stilzwijgende verlengingsclausule) tot maximum drie jaar 
na de Closingdatum. 

2. Belgacom verbindt zich ertoe om, gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf de 
Closingdatum, het op 4 juni 2008 bestaande groothandelsaanbod van Scarlet zoals limitatief 
opgesomd in bijlage (…) te behouden aan dezelfde voorwaarden wat betreft prijs, upload- en 
downloadsnelheid en volumelimieten, onder voorbehoud van beschikbare capaciteit. 

Deze Verbintenis is onderworpen aan de volgende modaliteiten en voorwaarden: 

− deze Verbintenis geldt niet voor tijdelijke promotieacties die door Scarlet of de met haar 
verbonden vennootschappen worden gevoerd en die bestaan op enig ogenblik vanaf 4 juni 2008 tot 
en met de Closingdatum; 

− deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen verbonden 
vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en diensten in de markt te introduceren; 

− deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen verbonden 
vennootschappen om de prijzen van op 4 juni bestaande producten en diensten te verlagen; 

− deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover het BIPT bevestigt dat deze Verbintenis geen 
deel uitmaakt van of aanzien kan worden als referentiepunt voor het gereguleerde aanbod van 
Belgacom. 

E. Het besluit van het BIPT inzake BROBA ADSL 2+ 
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1. Belgacom verbindt zich ertoe het definitieve besluit van het BIPT met betrekking tot de rental fee 
voor BROBA ADSL/SDSL/ADSL2+, volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in het 
ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 30 april 2008, niet aan te vechten wat betreft de 
volgende elementen inzake BROBA ADSL2+: 

− het huidige voorstel qua prijs (maandelijkse vergoeding van 6,26 EUR); 

− de datum van beschikbaarheid van het aanbod (1 juli 2008). 

2. Belgacom verbindt zich er eveneens toe om in het referentieaanbod BROBA ADSL2+ een 
downloadsnelheid van 9 en 12 Mbps (naar keuze van de afnemer) te voorzien en vanaf 1 juli 2008 
aan te bieden.” 

II. Chronologische weergave van het procedureverloop voor de Raad na de 
beslissing in eerste fase 

A. Incident over de niet-vertrouwelijke versie van de verbintenissen door Belgacom 
aangeboden aan de auditeur-generaal  

7. Bij brief van 16 juni 2008 hebben de raadslieden van KPN Belgium en BASE de aandacht van 
de Raad gevestigd op het volgende. 

Op 4 juni 2008 had Belgacom verbintenissen voorgesteld aan de auditeur-generaal, in 
vertrouwelijke vorm. De niet-vertrouwelijke versie van die verbintenissen zou door Belgacom pas 
zijn ingediend bij de Auditeur op 6 juni 2008. 

4 juni 2008 was de twintigste werkdag na de beslissing van de Raad van 6 mei 2008 waarbij een 
onderzoek in tweede fase werd bevolen. Uit artikel 59, § 1, tweede lid WBEM volgt dat de termijn 
binnen dewelke de Raad uitspraak moet doen over de toelaatbaarheid van de concentratie verlengd 
wordt met twintig werkdagen, indien de verbintenissen op de twintigste werkdag bij de Auditeur 
worden ingediend. 

Volgens KPN Belgium en BASE kon de vraag worden gesteld of de verbintenissen wel degelijk op 
de twintigste werkdag werden ingediend, nu de niet-vertrouwelijke versie van de verbintenissen pas 
op 6 juni 2008 zou zijn ingediend. Immers, is het indienen van de niet-vertrouwelijke versie 
bepalend, dan werden geen verbintenissen ingediend op de twintigste werkdag, zodat de termijn 
voor de uitspraak in tweede fase niet met twintig werkdagen wordt verlengd. 

Zonder de verlenging met twintig werkdagen verstreek de termijn voor de beslissing over de 
toelaatbaarheid van de concentratie op 31 juli 2008, met die verlenging op 29 augustus 2008. 

8. Op 1 juli 2008 heeft de Raad Belgacom (de aanmeldende partij), Scarlet (de doelonderneming), 
KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom en Telenet (de derde ondernemingen die 
toestemming hebben bekomen om te worden gehoord, en in eerste fase werden gehoord) en de 
auditeur-generaal gehoord over deze aangelegenheid. 

9. Op 2 juli 2008 heeft Belgacom, door tussenkomst van haar raadslieden, het volgende laten 
weten aan de Raad: 

 “(…) 

Belgacom bevestigt, voor zover nodig, het standpunt dat zij ook ter zitting heeft verwoord, nl. dat de 
termijn waarbinnen de kamer van de Raad een beslissing moet nemen over de toelaatbaarheid van 
de voorgenomen transactie volgens haar met twintig werkdagen werd verlengd overeenkomstig 
artikel 59 § 6, eerste lid WBEM en in principe zal verstrijken op 29 augustus 2008. 
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 (…) verzoekt Belgacom eveneens door middel van huidig schrijven de tweede kamer van de Raad, 
overeenkomstig artikel 59 § 6, derde lid WBEM, om de termijn waarbinnen de kamer van de Raad 
zich moet uitspreken over de toelaatbaarheid van de voorgenomen transactie, te verlengen tot en met 
26 september 2008. 

 (…).” 

10. Bij Beslissing nr. 2008-C/C-42 van 7 juli 2008 heeft de Raad het verzoek om termijnverlenging 
voor de uitspraak van de Raad over de toelaatbaarheid van de concentratie, tot en met vrijdag 26 
september 2008, ingewilligd, en vastgesteld dat aldus kwam vast te staan dat de termijn binnen 
dewelke de Raad zich over de toelaatbaarheid van de concentratie moet uitspreken om de beslissing 
te vermijden die geacht wordt gunstig te zijn, verstrijkt op 26 september 2008.  

B. Indiening bij de Raad van het bijkomend verslag van de auditeur-generaal 

11. Op 4 juli 2008 heeft de auditeur-generaal een bijkomend verslag, het bijhorend 
onderzoeksdossier en de hierop betrekking hebbende vertrouwelijkheidsbeslissing, ingediend bij de 
Raad (art. 59, § 2, eerste lid WBEM). Hij heeft het bijkomend verslag in kopie medegedeeld aan de 
aanmeldende partij Belgacom (art. 55, § 5 WBEM). 

C. Termijnregeling voor schriftelijke opmerkingen na het bijkomend verslag 

12. Bij beslissing van 8 juli 2008 heeft de Raad de termijn van tien werkdagen voor het indienen bij 
de Raad van schriftelijke opmerkingen door de ondernemingen die aan de concentratie deelnemen 
en de derde ondernemingen, met kopie aan de auditeur-generaal en de andere in de zaak aanwezige 
ondernemingen, bedoeld in artikel 59, § 3 WBEM, verlengd met twee werkdagen, tot en met 
woensdag 23 juli 2008. Bij dezelfde beslissing werd vastgesteld dat de termijn van vijf werkdagen 
voor het aanvullend verslag van de auditeur-generaal, bedoeld in artikel 59, § 4 WBEM, navolgend 
verstrijkt op woensdag 30 juli 2008. 

D. Toegang tot verslag en dossier door derde ondernemingen 

13. Bij beslissingen van 19 april 2008 voor KPN Belgium en BASE, Colt Telecom en Telenet, en 
van 24 april 2008 voor Mobistar, heeft de Raad beslist dat deze ondernemingen die geen partij zijn 
bij de operatie van een voldoende belang doen blijken om te worden gehoord. 

Hun verzoek om toegang tot onderzoeksdossier en verslag in eerste fase werd bij dezelfde 
beslissingen verworpen, op grond van de overweging dat mocht worden aangenomen dat zij 
voldoende vertrouwd waren met de betrokken markten en activiteiten om hun standpunt over de 
aangemelde concentratie en over de weerslag ervan op de mededinging op nuttige wijze uiteen te 
zetten. Dit gold voor de eerste fase. 

14. Bij beslissingen van 11 juli 2008 heeft de Raad KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt 
Telecom en Telenet toegang verleend tot het bijkomend verslag van de auditeur-generaal, bedoeld 
in artikel 59, § 1 WBEM en ingediend bij de Raad en medegedeeld aan Belgacom op 4 juli 2008. 

De Raad heeft volgende beginselen inzake toegang geformuleerd (citaat uit de beslissing t.a.v. KPN 
Belgium en BASE, inclusief antwoord op de vraag tot analogische toepassing van Europese 
regelgeving, die door de andere derden niet (expliciet) was gesteld): 

“(…) Een derde die niet aan de concentratie deelneemt en deze niet heeft aangemeld maar die van 
een voldoende belang doet blijken om door de kamer van de Raad te worden behoord, heeft geen 
recht op toegang tot gemotiveerd verslag of onderzoeksdossier. 
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Het recht om te worden gehoord impliceert wel dat de Raad aan de derde, op zijn verzoek, een recht 
van toegang kan verlenen tot het gemotiveerd verslag of bepaalde gedeelten ervan, en tot het 
onderzoeksdossier of bepaalde stukken ervan. 

In een arrest van 22 januari 2008 heeft het Hof van Cassatie het verlenen van die toegang 
afhankelijk gemaakt van de “voorwaarde dat die stukken echt nodig zijn om die derde in staat te 
stellen zijn standpunt over de aangemelde concentratie en over de weerslag ervan op de 
mededinging op nuttige wijze uiteen te zetten” (antwoord op de tweede vraag). 

Hoewel het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan over de toegang door derden in de eerste fase 
van de concentratiecontrole, mag worden aangenomen dat de principes gelden voor de toegang door 
derden tot verslag en dossier in procedures van concentratiecontrole in het algemeen, aangezien zij 
berusten op de rol van derden inzake concentratiecontroles. 

 (…) De Raad houdt rekening met de bepaling van artikel 59, § 3 WBEM, luidens hetwelk niet 
alleen de ondernemingen die aan de concentratie deelnemen, maar ook de personen die 
overeenkomstig artikel 57, § 2 tussenkomen, hun schriftelijke opmerkingen indienen binnen een 
termijn van tien werkdagen na de neerlegging van het bijkomend verslag bij de kamer van de Raad. 
(Om elk misverstand te vermijden verwijst de Raad hier naar zijn beslissing van 8 juli 2008, waarbij 
die termijn in de voorliggende zaak verlengd wordt tot twaalf werkdagen.) 

Uit die wettelijke bepaling vloeit niet voort dat de derde mededeling van het bijkomend verslag 
moet ontvangen. Zij legt enkel een vervaltermijn op om het ordelijke verloop en de voortgang van 
de procedure te bevorderen. 

 (…) De Europese regelgeving bevat geen uitdrukkelijke bepaling waarbij derden toegang tot het 
dossier wordt verleend. 

In de Mededeling van de Commissie van 13 december 2005 betreffende de regels voor toegang tot 
het dossier van de Commissie overeenkomstig de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, de 
artikelen 53, 54 en 57 van de EER-Overeenkomst en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad 
(PB. C 325, 22 december 2005, p.7), is het volgende bepaald, wat betreft “het verstrekken van 
documenten aan andere betrokkenen in concentratieprocedures”: 

“33. Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening van de 
concentratieverordening wordt in concentratieprocedures ook de andere betrokkenen die van de 
punten van bezwaar in kennis zijn gesteld, op verzoek, toegang tot het dossier verleend, voorzover 
zulks nodig is om hun opmerkingen te kunnen voorbereiden. 

34. Deze ‘andere betrokkenen’ zijn de andere partijen bij de voorgenomen concentratie dan de 
aanmeldende partijen, zoals de verkoper en de onderneming die het voorwerp van de concentratie 
is.” 

Toegang is voorbehouden voor de aanmeldende partijen, en voor de in het aangehaalde randnummer 
omschreven “andere betrokkenen”, maar voor derden is niet bepaald dat zij toegang hebben. 

 (…) Dit neemt niet weg dat derden in bepaalde gevallen toch in kennis kunnen worden gesteld van 
de punten van bezwaar. 

In de DG Competition Best Practices on the conduct of EC merger proceedings 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf, tekst weergegeven in 
W. DEVROE, Y. MONTANGIE & A.M. VANDENBOSSCHE, Larcier Themawetboeken, 
Mededingingsrecht, Bronnenboek Belgisch en Europees Mededingingsrecht, p. 316) wordt vermeld 
wanneer de derden in kennis worden gesteld van de punten van bezwaar: 

“36. In addition, DG Competition may in the interest of the investigation in appropriate cases 
provide third parties that have shown a sufficient interest in the procedure with an edited version of 
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the SO [Statement of Objections] from which business secrets have been removed, in order to allow 
them to make their views known on the Commission’s preliminary assessment.(…)”   

 (…) Zouden de regels en de praktijk van de Commissie op een Belgische concentratiecontrole 
toegepast worden, dan zou dat als volgt gaan.  

Derden hebben geen recht op toegang tot verslag of dossier, maar kunnen wanneer het aangewezen 
is (“in appropriate cases”) kennis nemen van de bezwaren tegen de concentratie, zoals uiteengezet in 
het bijkomend verslag van de auditeur (zie artikel 59, § 2 WBEM). 

Wordt de Europese regelgeving als richtlijn voor interpretatie genomen, dan zou dus toegang door 
derden tot het bijkomend verslag of bepaalde stukken ervan overwogen kunnen worden. 

Niettemin moet worden vastgesteld dat het Hof van Cassatie in voormeld arrest een strenge norm 
lijkt te hebben gesteld: “de toegang moet echt nodig zijn om die derde in staat te stellen zijn 
standpunt over de aangemelde concentratie en over de weerslag ervan op de mededinging op nuttige 
wijze uiteen te zetten.” 

15. De Raad heeft de beginselen die in het vorige randnummer worden aangehaald als volgt 
toegepast (citaat uit de beslissingen t.a.v. alle derden): 

“(…) de (…) derden die in de eerste fase gehoord werden door de kamer van de Raad (hierna 
gezamenlijk “de derden” genoemd), hebben zich toen overwegend negatief uitgelaten over de 
voorgenomen concentratie. 

Thans gelden als nieuwe gegevens dat Belgacom verbintenissen heeft voorgesteld aan de auditeur-
generaal, maar dat de auditeur-generaal deze ontoereikend acht om de concentratie toe te laten. 

De derden hebben zich reeds over de door Belgacom voorgestelde verbintenissen kunnen 
uitspreken. De auditeur-generaal heeft deze voorgestelde verbintenissen immers voor commentaar 
overgemaakt, onder meer aan de derden die in de eerste fase gehoord zijn en in de tweede fase 
gehoord zullen worden. 

 (…) De derden hebben zich echter nog niet kunnen uitspreken over de beoordeling door de 
auditeur-generaal zelf van de voorgestelde verbintenissen, in het bijkomend verslag. 

Bovendien hebben zij nog geen kennis kunnen nemen van elkaars inzichten, en deze van andere 
marktspelers, over de vraag of de voorgestelde verbintenissen toereikend zijn, en, in ontkennend 
geval, over de vraag welke verbintenissen, voorwaarden of verplichtingen dan wel toereikend 
zouden kunnen zijn. 

Alleen op grond van die informatie kunnen de derden in deze zaak hun standpunt over de 
concentratie en de weerslag ervan op de mededinging op nuttige wijze uiteenzetten. 

 (…) Het bijkomend verslag bevat die informatie.  

Het bijkomend verslag bevat ook een analyse van de betrokken markten, die de grondslag is voor de 
conclusies van de auditeur-generaal met betrekking tot de toereikendheid van de voorgestelde 
verbintenissen, en, meer algemeen, de vraag of de concentratie kan worden toegelaten. 

Ook van die marktanalyses moeten de derden kennis kunnen nemen, willen zij zich op nuttige wijze 
kunnen uitspreken over de concentratie en haar weerslag op de markt. 

 (…) Er moet de derden dan ook toegang verleend worden tot een niet-vertrouwelijke versie van het 
bijkomend verslag. 

 (…) Een niet-vertrouwelijke versie waartoe de derden toegang kunnen hebben is klaargemaakt door 
de Raad, en werd voor opmerkingen over de vertrouwelijkheid van gegevens overgemaakt aan 
Belgacom. 
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De Raad heeft beslist over de vertrouwelijkheid van de gegevens die in het bijkomend verslag 
voorkomen. 

De niet-vertrouwelijke versie van het bijkomend verslag werd overgemaakt aan de raadslieden van 
de derden (…) als bijlage bij een elektronisch bericht van de adjunct-griffier van de Raad van 
dinsdag 8 juli 2008, dat omstreeks 14.30 u. werd verzonden. 

(…) Toegang door derden tot stukken die op dit ogenblik tot het onderzoeksdossier behoren is niet 
nodig. 

Het onderzoeksdossier bevat voornamelijk stukken waarvan de inhoud is weergegeven of 
samengevat in het bijkomend verslag.” 

Aldus is “alsnog toegang verlenen tot het verslag van de auditeur-generaal van de eerste fase 
overbodig. 

Alle (nog) relevante gegevens van dat verslag worden in het bijkomend verslag hernomen en 
uitgediept.” (citaat uit de beslissing t.a.v. Mobistar) 

E. Toegang tot bijkomend verslag en oproeping van het BIPT 

16. De Raad heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 
uitgenodigd om te worden gehoord, en een niet-vertrouwelijke versie van het bijkomend verslag 
bezorgd. 

Het BIPT heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 

F. Indiening schriftelijke opmerkingen na het bijkomend verslag  

17. Ten laatste op 23 juli 2008, binnen de termijn gesteld in de beslissing van de Raad van 8 juli 
2008, hebben Belgacom, Scarlet, KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom en Telenet 
schriftelijke opmerkingen ingediend. 

Allen hebben eenzijdig een zogenaamde niet-vertrouwelijke versie van de eigen schriftelijke 
opmerkingen opgesteld, en bezorgd aan de andere ondernemingen, alsmede aan de Raad en de 
auditeur-generaal.  

G. Aanvullend verslag van de auditeur-generaal 

18. Bij brief van 29 juli 2008 aan de Raad, die op 30 juli 2008 is toegekomen, heeft de auditeur-
generaal gerepliceerd op de schriftelijke opmerkingen van Belgacom. Artikel 59, § 4 WBEM 
voorziet in de mogelijkheid van een aanvullend verslag van de auditeur, zo schriftelijke 
opmerkingen zijn ingediend. 

H. Bijkomende schriftelijke opmerkingen van Belgacom 

19. Op 11 augustus 2008 heeft Belgacom schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Raad en 
bezorgd aan de auditeur-generaal, waarin alleen de bijlage wordt aangekondigd, namelijk een studie 
getiteld: “Competition in broadband markets in Belgium – An analysis prepared at the request of 
Belgacom”, voorbereid en opgesteld door Oxera Consulting Ltd. (hierna: “het rapport Oxera”), die 
wordt ingediend.  
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I. Toegang tot rapport Oxera door derde ondernemingen 

20. De tweede kamer van de Raad heeft beslist de derde ondernemingen toegang te verlenen tot het 
rapport Oxera, en heeft tevens een beslissing genomen over de vertrouwelijkheid van de gegevens 
die in het rapport Oxera voorkomen. 

Bij elektronisch bericht van de voorzitter van de tweede kamer van 18 augustus 2008 werd de niet-
vertrouwelijke versie van het rapport Oxera medegedeeld aan de raadslieden van de derde 
ondernemingen, met volgende verantwoording voor de toegang tot het rapport Oxera die aldus aan 
derden wordt verleend: 

“De tweede kamer heeft beslist om de derde ondernemingen toegang tot het rapport Oxera te 
verlenen.  

Volgens de tweede kamer is deze toegang strikt noodzakelijk om de derde ondernemingen in de 
gelegenheid te stellen hun standpunt met betrekking tot de voorgenomen transactie aan de kamer 
van de Raad te doen kennen. 

Het rapport Oxera sluit aan bij de argumentatie van Belgacom, opgenomen in haar schriftelijke 
opmerkingen die bij de Raad werden ingediend op 23 juli 2008, luidens dewelke de voorgenomen 
concentratie geen significante belemmering van een daadwerkelijke mededinging met zich brengt. 
In die schriftelijke opmerkingen wordt ten andere, in de relevante passages, verwezen naar het 
rapport Oxera. 

Belgacom heeft zelf het initiatief genomen om, gelijktijdig met de indiening bij de Raad, een niet-
vertrouwelijke versie van haar schriftelijke opmerkingen aan de raadslieden van de derde 
ondernemingen te bezorgen. Deze schriftelijke opmerkingen moeten tezamen met het rapport Oxera 
worden gelezen. 

De schriftelijke standpuntbepaling van Belgacom na het bijkomend verslag van de auditeur-generaal 
is in strijd met het bijkomend verslag en met de standpunten die derde ondernemingen tot dusver 
schriftelijk kenbaar hebben gemaakt, zowel tijdens het onderzoek als in de procedure voor de 
tweede kamer van de Raad. 

De derde ondernemingen hebben weliswaar toegang gekregen tot het bijkomend verslag van de 
auditeur-generaal. Uit dat bijkomend verslag kan het huidige standpunt van Belgacom echter 
onvoldoende worden afgeleid. 

Het is dan ook strikt noodzakelijk dat de derde ondernemingen toegang krijgen tot de schriftelijke 
opmerkingen van Belgacom van 23 juli 2008 en het rapport Oxera, opdat zij de mogelijkheid 
zouden hebben om het standpunt van Belgacom te weerleggen, en aldus hun standpunt over de 
voorgenomen concentratie op nuttige wijze tot uitdrukking zouden kunnen brengen.” 

J. Hoorzitting in tweede fase 

21. Op de hoorzitting van 19 en 20 augustus 2008 werd de zaak behandeld door de tweede kamer 
van de Raad, en werden de aanmeldende partij Belgacom, de doelonderneming Scarlet, de derde 
ondernemingen KPN Belgium/BASE, Mobistar, Colt Telecom en Telenet, het BIPT, alsook de 
auditeur-generaal, door deze kamer gehoord. 

K. Procedurele incidenten tijdens de hoorzitting en hun afwikkeling 

22. Tijdens de hoorzitting hebben zich volgende procedurele verwikkelingen voorgedaan, waarover 
de Raad naderhand beslissingen heeft genomen, die verder zullen worden toegelicht. 
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23. Ten eerste. De raadsman van KPN Belgium en BASE heeft aangevoerd dat het rapport Oxera 
uit het debat diende te worden geweerd, op grond van de overweging dat het buiten termijn werd 
ingediend, of in ieder geval te laat om repliek door de derde ondernemingen en de auditeur-generaal 
mogelijk te maken. 

Door de derde ondernemingen werd ter zitting gesuggereerd dat de auditeur-generaal en zijzelf 
desgewenst schriftelijk zouden kunnen antwoorden op het rapport Oxera, binnen een termijn na de 
zitting. 

24. Ten tweede. KPN Belgium en BASE hebben de vertrouwelijkheid betwist van bepaalde bijlagen 
bij de schriftelijke opmerkingen die Belgacom op 23 juli 2008 had ingediend. Deze bijlagen waren 
door Belgacom niet medegedeeld aan de derde ondernemingen. 

25. Ten derde. De uiteenzetting van de raadsman van KPN Belgium en Base werd ondersteund door 
een presentatie in papieren vorm, die aan de aanwezigen ter zitting werd overhandigd, maar die na 
die uiteenzetting werd teruggenomen. Later tijdens de zitting heeft de kamer van de Raad aan 
Belgacom gemeld dat zij die presentatie graag ter inzage had behouden, met de bedoeling dat 
Belgacom aan KPN Belgium en BASE het nihil obstat zou geven om de bedoelde presentatie alsnog 
bij het dossier te voegen.  

26. Ingevolge de proceduremiddelen door KPN Belgium en BASE opgeworpen ter zitting (ten 
eerste en ten tweede van het vorige randnummer), heeft de Raad volgende beslissingen genomen. 

27. Bij elektronisch bericht van de voorzitter van de tweede kamer van de Raad van 20 augustus 
2008 (verzonden na afloop van de zitting) aan de raadslieden van alle ondernemingen die in de zaak 
aanwezig zijn en aan de auditeur-generaal, werd aangekondigd dat de tweede kamer beslist had de 
derde ondernemingen en de auditeur-generaal een termijn toe te kennen voor het indienen bij de 
Raad van schriftelijke opmerkingen op het rapport Oxera, termijn die loopt tot 25 augustus 2008. 

Bij formele beslissing van 21 augustus 2008 werd de auditeur-generaal en de derde ondernemingen 
(KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom en Telenet) een termijn verleend die verstrijkt op 
maandag 25 augustus 2008 om schriftelijke opmerkingen in te dienen, die het door Belgacom bij de 
Raad ingediende rapport Oxera betreffen, waartoe de derde ondernemingen op 18 augustus 2008 
door de Raad toegang was gegeven, en werd Belgacom een termijn verleend voor het indienen van 
een schriftelijke repliek, die verstreek op vrijdag 29 augustus 2008. 

28. Bij een tweede beslissing van 21 augustus 2008 heeft de tweede kamer van de Raad gezegd dat 
de bijlagen 1, 6, 7 en 9 bij de schriftelijke opmerkingen van Belgacom, ingediend ter griffie van de 
Raad en medegedeeld aan de derde ondernemingen KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt 
Telecom en Telenet op 23 juli 2008, niet vertrouwelijk zijn ten aanzien van deze derde 
ondernemingen. 

29. In verband met de derde procedurele verwikkeling ter zitting van 19 en 20 augustus 2008 die 
boven werd vermeld, heeft de Raad bij beslissing van 22 augustus 2008 Belgacom en KPN Belgium 
en BASE de gelegenheid gegeven zich uit te spreken over een eventuele beslissing van de Raad tot 
overlegging van de presentatie op papieren drager die KPN Belgium en BASE op de hoorzitting van 
19 augustus 2008 ter inzage van de leden van de tweede kamer van de Raad hebben overhandigd, en 
dit tot maandag 25 augustus 2008 om 10.00 u. in de voormiddag. 

Bij beslissing van 25 augustus 2008 heeft de Raad de overlegging aan de Raad bevolen door KPN 
Belgium en BASE van de presentatie op papieren drager die hun raadsman op de hoorzitting van 19 
augustus 2008 ter inzage aan de leden van de tweede kamer heeft overhandigd, door indiening ervan 
ter griffie van de Raad op 25 augustus 2008, met kopie aan Belgacom en aan de auditeur-generaal. 

KPN Belgium en BASE hebben die beslissing dezelfde dag uitgevoerd. 



Publieke versie 

 14 

30. Aansluitend bij de hierboven (in randnummer 27) eerst vermelde beslissing van 21 augustus 
2008, waarbij de derde ondernemingen een termijn tot 25 augustus 2008 werd verleend om 
schriftelijke opmerkingen in te dienen met betrekking tot het rapport Oxera, heeft zich het volgende 
afgespeeld. 

31. KPN Belgium en BASE hebben op 22 augustus 2008 ”schriftelijke procedurele opmerkingen” 
ingediend, waarbij gevraagd werd toegang te bekomen tot bepaalde passages en figuren uit het 
rapport Oxera die bij beslissing van de Raad van 18 augustus 2008 als vertrouwelijk waren 
aangemerkt, en mededeling te bekomen van de economische studies en verslagen die in het rapport 
Oxera worden aangehaald. Tevens verzochten zij om een verlenging van de termijn voor hun 
schriftelijke opmerkingen in repliek op het rapport Oxera. 

Bij beslissing van 23 augustus 2008 heeft de Raad deze verzoeken verworpen.  

32. Aansluitend bij de hierboven (in randnummer 27) eerst vermelde beslissing van 21 augustus 
2008, waarbij de derde ondernemingen een termijn tot 25 augustus 2008 werd verleend om 
schriftelijke opmerkingen in te dienen met betrekking tot het rapport Oxera, hebben de derde 
ondernemingen en de auditeur-generaal op 25 augustus 2008 schriftelijke opmerkingen ingediend. 

Overeenkomstig artikel 57, § 3, tweede lid WBEM (dat krachtens artikel 59, § 5 WBEM van 
toepassing is in de tweede fase) heeft een raadslid van de Raad dat geen deel uitmaakt van de 
tweede kamer van de Raad die de beslissing neemt zich uitgesproken over de vertrouwelijkheid van 
informatie die KPN Belgium en BASE, en Mobistar, aan de Raad wensten mee te delen. 

33. Aansluitend bij de hierboven eerstvermelde beslissing van 21 augustus 2008 (zie randnummer 
27), en als antwoord op de schriftelijke opmerkingen van de derde ondernemingen en de auditeur-
generaal, heeft Belgacom op 29 augustus 2008 schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Raad. 

L. Mededeling van bezwaren van de Raad aan Belgacom 

34. Na kennisname van de standpunten die de auditeur-generaal, Belgacom, Scarlet, en de derde 
ondernemingen mondeling en schriftelijk hebben ingenomen, heeft de tweede kamer van de Raad 
mededingingsrechtelijke bezwaren tegen de concentratie aan Belgacom kenbaar gemaakt en met 
Belgacom besproken.  

M. Termijnverlenging voor de beslissing in tweede fase tot 24 oktober 2008 

35. Bij brief van 23 september 2008, die de griffie van de Raad dezelfde dag heeft bereikt, heeft 
Belgacom, bij tussenkomst van haar raadsman, met toepassing van artikel 59, § 6, derde lid, eerste 
zin WBEM, de tweede kamer van de Raad verzocht om een verlenging van de termijn voor de 
beslissing over de toelaatbaarheid van de concentratie met twintig werkdagen, zodat hij verstrijkt op 
vrijdag 24 oktober 2008 in plaats van op vrijdag 26 september 2008.  

36. Bij Beslissing nr. 2008-C/C-48 van 26 september 2008 heeft de Raad dit verzoek om 
termijnverlenging met twintig werkdagen, tot en met vrijdag 24 oktober 2008, ingewilligd. 

N. Voorstel van verbintenissen van Belgacom d.d. 29 september 2008 

37. Op 29 september 2008 heeft Belgacom bij de Raad een voorstel van verbintenissen ingediend, 
om de concentratie toelaatbaar te horen verklaren, overeenkomstig artikel 59, § 6 WBEM. 
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O. Horen van derden over het voorstel van verbintenissen van Belgacom (d.d. 29 
september 2008) 

38. Bij brief van 29 september 2008, die dezelfde dag elektronisch is verzonden, heeft de Raad 
volgende derden, naast de auditeur-generaal en Scarlet, uitgenodigd om te worden gehoord over de 
niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van verbintenissen van Belgacom: 

− de derde ondernemingen die gevraagd hadden om te worden gehoord in de procedure voor de 
tweede kamer van de Raad, en daartoe toestemming hadden bekomen omdat zij van een voldoende 
belang hebben doen blijken: KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom en Telenet; 

− andere derde ondernemingen en verenigingen, die in het raam van het onderzoek aangeschreven 
waren met een verzoek om inlichtingen, en ook inlichtingen hadden verstrekt, namelijk BT, 
Verizon, Coditel, Tecteo, EDPnet, Evonet, het Platform van telecomoperatoren, Test-Aankoop, 
Ispa, Beltug, en TIK; en 

− het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).  

Een niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van verbintenissen van Belgacom d.d. 29 september 
2008 werd hen bezorgd. 

39. Op 6 oktober 2008 heeft de tweede kamer van de Raad een hoorzitting gehouden, waarop zijn 
gehoord: Scarlet, KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom, Telenet, Evonet, en het BIPT. 

Zij hebben een geschrift of een presentatie op papieren drager ingediend. 

Ook Test-Aankoop en TIK hebben een geschrift ingediend over het voorstel van verbintenissen van 
Belgacom, zonder op de hoorzitting van 6 oktober 2008 te verschijnen. 

40. Op de hoorzitting van 6 oktober 2008 is de auditeur-generaal gehoord in zijn reactie op de 
inbreng van de derden en het BIPT.  

41. Na beoordeling door een raadslid dat niet tot de tweede kamer behoort die van de zaak kennis 
neemt, overeenkomstig artikel 57, § 3, tweede lid WBEM, werd een niet-vertrouwelijke versie van 
de ingediende documenten bezorgd aan Belgacom.  

Belgacom heeft ook het proces-verbaal van de hoorzitting van 6 oktober 2008 ontvangen.  

P. Mededeling van het voorstel van verbintenissen van Belgacom aan de Minister die de 
Economie in zijn bevoegdheid heeft 

42. Bij brief van 8 oktober 2008 heeft de Raad de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 
de gelegenheid gegeven zijn mening over het voorstel van verbintenissen van Belgacom te kennen 
te geven, schriftelijk of mondeling, overeenkomstig artikel 57, § 2, tweede lid WBEM (krachtens 
artikel 59, § 5 WBEM van toepassing in tweede fase), dat bepaalt dat een kamer van de Raad het 
initiatief kan nemen om een persoon te horen, indien zij het nodig acht. 

De Minister heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. 

Q. Mededeling aan Belgacom van aandachtspunten voor de Raad op 21 oktober 2008 

43. Op 21 oktober 2008 heeft de Raad aangelegenheden die zijn aandacht aanhouden in verband 
met het voorstel van verbintenissen van 29 september 2008 aan Belgacom overgemaakt, voor 
voortgezette bespreking met Belgacom, en dit na het horen van de derden op 6 oktober 2008. 

Bespreking met Belgacom is gevolgd. 
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R. Termijnverlenging voor de beslissing in tweede fase tot 7 november 2008 

44. Bij brief van 22 oktober 2008, die de griffie van de Raad dezelfde dag heeft bereikt, heeft 
Belgacom, bij tussenkomst van haar raadsman, met toepassing van artikel 59, § 6, derde lid, eerste 
zin WBEM, de tweede kamer van de Raad verzocht om een verlenging van de termijn voor de 
beslissing over de toelaatbaarheid van de concentratie met tien werkdagen, zodat hij verstrijkt op 
vrijdag 7 november 2008 in de plaats van op vrijdag 24 oktober 2008. 

In die brief is vermeld dat Belgacom dit verzoek tot de tweede kamer van de Raad richt naar 
aanleiding van het verzoek van deze kamer, geformuleerd in een notitie van 21 oktober 2008, om 
commentaar bij een aantal opmerkingen die door derde belanghebbenden werden geformuleerd met 
betrekking tot een aantal aspecten van de door Belgacom op 29 september 2008 voorgestelde 
verbintenissen. 

45. Bij Beslissing nr. 2008-C/C-55 van 23 oktober 2008 heeft de Raad geoordeeld dat het passend 
was om het verzoek om termijnverlenging met tien werkdagen, tot en met vrijdag 7 november 2008, 
in te willigen, ten einde Belgacom de gelegenheid te geven om te reageren op de opmerkingen van 
derde ondernemingen en verenigingen op de niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van 
verbintenissen van Belgacom aan de Raad van 29 september 2008, en de Raad de gelegenheid te 
geven rekening te houden met die reactie van Belgacom in zijn eindbeslissing in de tweede fase.  

S. Aangepast voorstel van verbintenissen van Belgacom d.d. 5 november 2008 

46. Op 5 november 2008 heeft Belgacom bij de Raad een aangepast voorstel van verbintenissen 
ingediend om de concentratie toelaatbaar te horen verklaren, overeenkomstig artikel 59, § 6 WBEM. 
Dat aangepast voorstel van verbintenissen is als bijlage bij deze beslissing gevoegd.  

Belgacom heeft de Raad ook een presentatie op papieren drager bezorgd met toelichting over de 
aanpassing van het voorstel van verbintenissen van 29 september 2008. 

III. Beoordeling van procedurele aangelegenheden 

A. Verwijzing 

47. Over concrete procedure-incidenten heeft deze kamer uitspraak gedaan in beslissingen in de 
loop van de procedure, uit bekommernis om de procedure vlot, en met eerbiediging van het recht 
van verdediging van Belgacom en van een effectief hoorrecht van de derde ondernemingen, te laten 
verlopen. 

Over volgende punten is bij eerdere beslissingen nog geen uitspraak gedaan. 

B. Procedurele houding van Belgacom met het oog op de toelaatbaarheid 

48. De auditeur-generaal en derde ondernemingen verwijten Belgacom een gebrek aan 
medewerking in het formuleren van voorstellen van verbintenissen die tegemoet komen aan de 
mededingingsrechtelijke bezwaren waartoe de concentratie aanleiding zou geven, of, ten minste, 
verwijten zij Belgacom de houding die erin bestaat zo’n voorstellen laat, althans - naar zij beweren - 
zo laat mogelijk, in het procedureverloop van de concentratiecontrole te formuleren. 

49. De Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 
2008, biedt de aanmeldende partijen op verschillende momenten van de procedure de gelegenheid 
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om verbintenissen voor te stellen ten einde een beslissing te bekomen waarbij de concentratie 
toelaatbaar wordt verklaard. 

Dit kan gebeuren tijdens het onderzoek door de auditeur in eerste fase (zie art. 56, tweede lid 
WBEM), tijdens de procedure voor de kamer van de Raad in eerste fase (zie art. 58 WBEM), tijdens 
het onderzoek door de auditeur in tweede fase (zie art. 59, § 2, tweede lid WBEM), of tijdens de 
procedure voor de kamer van de Raad in tweede fase (zie art. 59, § 6 WBEM). 

De aanmeldende partijen kunnen dus tot in het stadium van de procedure voor de kamer van de 
Raad in tweede fase (gewijzigde of nieuwe) verbintenissen aanbieden. 

50. Weliswaar is het juist dat de procedure in twee stadia, die eigen is aan de Belgische 
concentratiecontrole, namelijk een onderzoek door en onder leiding van de auditeur, gevolgd door 
de behandeling door en voor de kamer van de Raad, het best tot haar recht komt indien 
verbintenissen worden aangeboden in het stadium van het onderzoek, in eerste of in tweede fase. 

Dit geldt zeker in tweede fase, waar de procedure zo is geregeld dat de auditeur de verbintenissen 
aan de markt kan voorleggen. Dient de kamer het marktonderzoek te verrichten, dan leidt dit bijna 
zeker tot termijnverlenging.  

Maakt de aanmeldende partij echter geen gebruik van de mogelijkheid om reeds verbintenissen aan 
te bieden aan de auditeur in het raam van het onderzoek, dan kan haar dit niet worden verweten. 
Doorgaans handelt de aanmeldende partij dan zelfs niet in haar beste belang, dat geacht mag worden 
erin te bestaan dat zo snel mogelijk uitspraak wordt gedaan over de toelaatbaarheid van de 
concentratie. 

51. De aanmeldende partij die niet ten laatste op de hoorzitting in de tweede fase verbintenissen 
aanbiedt die tot toelating van de concentratie kunnen leiden, loopt het risico op een 
weigeringsbeslissing. 

Maar deze procedurele houding is vreemd aan de vraag of de concentratie al dan niet kan worden 
toegelaten, en, zo ja, tegen welke voorwaarden en verplichtingen die ertoe strekken door de 
aanmeldende partij aangeboden verbintenissen verbindend te verklaren, en mag het antwoord op die 
vraag dan ook niet beïnvloeden. 

De kamer van de Raad dient tot op de laatste dag van de tweede fase haar oordeel te kunnen 
vormen, op grond van het enkele criterium of de concentratie al dan niet tot gevolg heeft dat een 
daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante 
wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een 
machtspositie (art. 8, §§ 3 en 4 WBEM). De toelating tot een concentratie kan niet worden 
geweigerd omdat een aanmeldende partij niet vroeger in de procedure medewerkzaam is geweest in 
het aanbieden van afdoende verbintenissen.  

C. Behouden of weren van het Oxera rapport. 

52. Ter hoorzitting van 19 augustus 2008 hebben KPN Belgium en BASE een middel aangevoerd, 
luidens hetwelk het Oxera rapport, dat door Belgacom werd ingediend bij de Raad op 11 augustus 
2008, uit het debat moet worden geweerd (zie hierboven in randnummer 23). 

Nadat een oplossing werd gesuggereerd die erin bestond dat de derde ondernemingen alsnog, na de 
zitting van 19 en 20 augustus 2008, schriftelijk hun mening over het Oxera rapport te kennen 
zouden kunnen geven – oplossing die later bevestigd werd in de beslissing van de Raad van 21 
augustus 2008 (zie hierboven in randnummer 27), blijft dat KPN Belgium en BASE geen afstand 
hebben gedaan van het middel tot wering uit het debat van het rapport, maar zich op het standpunt 
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hebben gesteld dat de Raad behoort te beslissen over de vraag of het Oxera rapport tijdig is 
ingediend. 

53. In een procedureverloop in tweede fase waarbij er slechts één hoorzitting is, die volgt kort na 
het verstrijken van de termijnen voor schriftelijke opmerkingen en aanvullend verslag, bedoeld in 
artikel 59, §§ 3 en 4 WBEM, kan worden aangenomen dat de aanmeldende partij in haar repliek op 
het aanvullend verslag geen nieuwe gegevens in het debat mag brengen. 

Dit laatste zou hier het geval kunnen zijn geweest, aangezien het Oxera rapport pas gevoegd was in 
de schriftelijke opmerkingen van Belgacom bedoeld in artikel 59, § 4 WBEM, die de aanmeldende 
partij kan nemen nadat de auditeur in het aanvullend verslag heeft geantwoord op de reactie van de 
aanmeldende partij (en andere ondernemingen) op het bijkomend verslag. 

54. De procedure in tweede fase was echter niet gebonden aan zo’n strikt tijdsverloop. De termijn 
was verlengd tot 26 september 2008 (bij beslissing van 7 juli 2008, zie hierboven in randnummer 
10). De hoorzitting was vastgesteld op 19 en 20 augustus 2008, dit is geruime tijd na het verstrijken 
van de termijnen voor schriftelijke opmerkingen op het bijkomende verslag (op 23 juli 2008) en 
voor het aanvullende verslag (op 30 juli 2008). 

Belgacom heeft het Oxera rapport niet op de vooravond van de zitting ingediend, maar op 11 
augustus 2008. Het is te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van Belgacom dat de 
niet-vertrouwelijke versie pas de dag voor de zitting van 19 augustus 2008 aan de derde 
ondernemingen bezorgd is. Voor dat probleem van toegang tot het rapport is dan weer een oplossing 
gevonden door de auditeur-generaal en de derden alsnog schriftelijk op het Oxera rapport te laten 
reageren (zie randnummer 52). 

Ook na de zittingen van 19 en 20 augustus 2008 is er nog een gans procedureverloop gevolgd, in het 
licht waarvan het buitensporig zou zijn om het Oxera rapport te weren op grond van de enkele 
overweging dat het niet op 23 juli 2008 maar op 11 augustus 2008 bij de Raad werd ingediend. 

In die omstandigheden mag het Oxera rapport in het debat worden behouden. 

IV. Markten 

A. Productmarkten en geografische markten 

55. In het onderzoek is uitgegaan van het bestaan van volgende productmarkten, die ingedeeld 
kunnen worden in zogenaamde clusters. Tussen haakjes wordt de nummering vermeld die door het 
BIPT wordt gehanteerd in zijn marktanalyse, indien zij van toepassing is.  

Met kleinhandelsmarkt (retailmarkt) is bedoeld dat de afnemers eindgebruikers zijn. Op de 
groothandelsmarkten (wholesalemarkt) zijn de afnemers (andere) telecomoperatoren. 

56. Cluster vaste telefonie: 

− Kleinhandelsmarkt voor toegang tot het openbare telefoonnetwerk van op een vaste locatie, 
voor particuliere gebruikers (markt 1); 

− Kleinhandelsmarkt voor toegang tot het openbare telefoonnetwerk van op een vaste locatie, 
voor niet-particuliere gebruikers (markt 2); 

− Kleinhandelsmarkt voor openbaar beschikbare nationale telefoniediensten van op een vaste 
locatie (particuliere gebruikers: markt 3; niet-particuliere gebruikers: markt 5); 

− Kleinhandelsmarkt voor openbaar beschikbare internationale telefoniediensten van op een vaste 
locatie (particuliere gebruikers: markt 4; niet-particuliere gebruikers: markt 6); 
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− Groothandelsmarkt voor gespreksopbouw op het openbaar telefoonnetwerk van op een vaste 
locatie (markt 8); 

− Groothandelsmarkt voor gespreksafgifte op het openbaar telefoonnetwerk van op een vaste 
locatie (markt 9); 

− Groothandelsmarkt voor gespreksdoorgifte op het openbaar telefoonnetwerk van op een vaste 
locatie (markt 10). 

57. Cluster breedbandinternet: 

− Kleinhandelsmarkt voor breedbandinternettoegang voor particuliere gebruikers; 

− Kleinhandelsmarkt voor breedbandinternettoegang voor niet-particuliere gebruikers; 

− Groothandelsmarkt voor breedbandtoegang (markt 12; ook de groothandelsmarkt voor toegang 
tot bitstroom genoemd); 

− Groothandelsmarkt voor doorverkoop van breedbandtoegang (carrier xDSL; niet gereguleerd 
door het BIPT) 

− Groothandelsmarkt voor ontbundelde toegang tot metalen (sub)netten, voor het verzorgen van 
breedband- en spraakdiensten (markt 11). 

58. Cluster huurlijnen: 

− Kleinhandelsmarkt voor huurlijnen (markt 7 is de markt voor minimumverzameling van 
huurlijnen, d.i. gespecifieerde types van huurlijnen tot en met 2 Mbps, dus met lage snelheid; 
retailhuurlijnen met hoge snelheid, meer dan 2 Mbps, worden niet gereguleerd); 

− Groothandelsmarkt voor afgevende segmenten van huurlijnen (markt 13); 

− Groothandelsmarkt voor bundelsegmenten van huurlijnen (markt 14). 

59. Cluster voor datacommunicatiediensten aan ondernemingen. 

60. Er wordt tussen telecomoperatoren gecontracteerd met betrekking tot de zogenaamde “dark 
fibre”. Dit is glasvezel of optische vezel die tot een kabel behoort, en die de operator van het 
netwerk waartoe de kabel en de vezel behoren niet zelf bezigt, maar verhuurt aan andere operatoren, 
zonder bijkomende diensten. 

Het is niet nodig uitspraak te doen over de vraag of dark fibre wordt aangeboden op een markt die 
dan nog zou verschillen van een markt voor huurlijnen, hoe ook omschreven, of van de markt voor 
datacommunicatiediensten aan ondernemingen. Zoals hierna zal blijken geeft de beschikbaarheid 
van dark fibre ook na de concentratie geen mededingingsrechtelijke problemen. 

61. Geografisch omvatten voormelde markten het Belgische grondgebied, met uitzondering voor de 
markt voor datacommunicatiediensten aan ondernemingen die Europees is. 

62. Over de afbakening van deze markten, ten minste over de afbakening van de markten waarop de 
voorliggende concentratie aanleiding geeft tot mededingingsrechtelijke bezwaren, bestaat geen 
meningsverschil tussen de auditeur-generaal, Belgacom en de derde ondernemingen. Meestal gaat 
het om de marktdefinitie die door het BIPT in aanmerking wordt genomen voor zijn marktanalyses. 

63. De Raad sluit zich bij deze marktafbakening aan, met dien verstande dat hij alleen uitspraak 
doet over marktafbakening in zoverre dit dienstig is voor de beoordeling van de voorliggende 
concentratie, zoals hierna zal blijken. 
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B. Horizontale overlapping 

64. Belgacom en Scarlet zijn beiden actief op volgende markten (er is dus sprake van horizontale 
overlapping): 

− De kleinhandelsmarkten voor vaste telefonie, zowel toegang als diensten, en zowel voor 
particuliere gebruikers als voor niet-particuliere gebruikers. 

− De kleinhandelsmarkten voor breedbandinternettoegang voor particuliere en voor niet-
particuliere gebruikers. 

− De groothandelsmarkt voor doorverkoop van breedbandtoegang (carrier xDSL). Op de 
groothandelsmarkt voor breedbandtoegang (markt 12, zoals gereguleerd door het BIPT) 
daarentegen, is alleen Belgacom actief. In randnummer 49 van de eerste fase Beslissing nr. 2008-
C/C-17 van 6 mei 2008 in deze zaak werd de groothandelsmarkt voor doorverkoop van 
breedbandtoegang (carrier xDSL) geanalyseerd, maar werd onterecht vermeld dat het zou gaan over 
de groothandelsmarkt voor breedbandtoegang (markt 12). 

− De markten voor huurlijnen. 

− De markt voor datacommunicatiediensten aan ondernemingen.  

65. Belgacom levert op haar vast openbaar telefoonnetwerk ook diensten voor gespreksopbouw, op 
basis van haar interconnectiereferentieaanbod BRIO, dat het alternatieve operatoren mogelijk moet 
maken om vaste telefoniediensten aan eindgebruikers aan te bieden door middel van “carrier 
selection” (CS) of “carrier preselection” (CPS). Na de concentratie verdwijnt C(P)S door Scarlet. 

66. Belgacom is via Proximus actief op markten voor mobiele telefonie. Scarlet is een mobile 
virtual network operator (MVNO) op het mobiele netwerk van BASE, maar die activiteit is zo 
beperkt dat deze horizontale overlapping verwaarloosbaar is.  

C. Verticale relatie 

67. Er bestaan ook verticale relaties tussen Belgacom en Scarlet: 

− Breedbandtoegang. Belgacom levert aan Scarlet ontbundelde toegang tot haar lokaal koperen 
aansluitnetwerk op markt 11, maar vooral breedbandtoegang op markt 12. 

− Huurlijnen. Scarlet maakt gebruik van de diensten van Belgacom.  

− Scarlet neemt overigens ook datacommunicatiediensten voor ondernemingen af van Belgacom. 

− Scarlet gebruikt dark fibre van Belgacom. 

− Carrier xDSL. Belgacom levert aan Scarlet breedbandtoegang op markt 12 en Scarlet verkoopt 
deze door aan andere operatoren.  

68. Belgacom geeft Scarlet de gelegenheid vaste telefoniediensten aan te bieden aan eindgebruikers 
via C(P)S, die na de concentratie verdwijnt, zoals vermeld in randnummer 65. 

D. Markten voor diensten die tezamen worden aangeboden met de diensten op 
voormelde markten 

69. Belgacom is actief op markten voor mobiele telefonie (via Proximus) en markten voor 
televisiediensten (Belgacom TV). 

In zoverre diensten zoals vaste telefonie, internettoegang, mobiele telefonie en/of televisie door 
eenzelfde afnemer tezamen bij Belgacom en/of verwante vennootschappen bekomen kunnen 
worden, zodat de marktmacht van Belgacom op de markten voor vaste telefonie en 
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breedbandinternet erdoor zou kunnen worden versterkt, kunnen mobiele telefonie en 
televisiediensten betrokken zijn in de concurrentiële analyse van de concentratie. 

V. Gevolgen van de concentratie 

A. Analyse van de kleinhandelsmarkten voor breedbandinternettoegang 

70. Marktaandelen en marktconcentratie die vermeld werden in de beslissing van 6 mei 2008 in 
eerste fase, en die hier hernomen worden, worden bevestigd in het bijkomend verslag, en door geen 
der ondernemingen betwist. 

De grootste operator op deze markt, Belgacom had in de loop van de voorgaande jaren een 
marktaandeel tussen 45% en meer dan 50%. De kabeloperatoren, aangevoerd door Telenet, volgen 
met een marktaandeel van, ruw geschat 30 à 40%. 

De grootste alternatieve DSL operator is in die periode het huidige KPN Belgium (merknamen 
Versatel en Tele 2), met een marktaandeel dat in 2006 en 2007 meer dan [0-10] % beliep. 

Scarlet volgde op een dichte tweede plaats in de rangschikking van de alternatieve DSL operatoren, 
met een marktaandeel dat rond [0-5] % schommelt. 

Na concentratie zou Belgacom haar al aanzienlijk marktaandeel dus opdrijven tot een eind boven 
50%. Bovendien neemt de concentratie van de markt in belangrijke mate toe. 

Dezelfde conclusies kunnen worden getrokken indien de markt voor particuliere gebruikers 
afzonderlijk wordt beschouwd. Op de markt voor niet-particuliere gebruikers was het marktaandeel 
van Belgacom groter en de toename ervan na concentratie geringer, zodat het resultaat niet anders 
is. 

Deze marktaandelen wijzen op een machtpositie van Belgacom, die door de concentratie wordt 
gevestigd of ten minste versterkt. 

71. Inzake breedbandinternettoegang komt groot belang toe aan de concurrentie door alternatieve 
DSLoperatoren. 

De regulering door het BIPT van markten 11 (groothandelsmarkt voor ontbundelde toegang tot 
metalen netten), waarop Belgacom gehouden is tot het BRUO-aanbod, en 12 (groothandelsmarkt 
voor breedbandtoegang, ook de groothandelsmarkt voor toegang tot bitstroom genoemd), waarop 
Belgacom gehouden is tot het BROBA-aanbod, strekt ertoe aanbiedingen aan de eindgebruikers 
door alternatieve DSL operatoren mogelijk te maken en aan te moedigen. 

De Raad sluit zich aan bij deze doelstelling, die verder als volgt kan worden beschreven. 

Het gebruik dat alternatieve DSLoperatoren van het ene of het andere aanbod kunnen maken is 
afhankelijk van het al dan niet voorhanden zijn en van de uitgestrektheid van een eigen netwerk van 
de alternatieve DSLoperator. 

Operatoren die geen netwerk hebben, of die slechts de beschikking hebben over een netwerk dat niet 
reikt tot het POP (point of presence) van Belgacom waarop het aansluitnetwerk met de klant (de 
zogenaamde “last mile”) aangesloten is, zijn aangewezen op BROBA (markt 12). 

Op markt 11 (BRUO) krijgt de alternatieve DSLoperator toegang tot het lokale aansluitnetwerk van 
Belgacom (de zogenaamde locale loop), dat aldus ontbundeld wordt. Dit veronderstelt dat zijn eigen 
netwerk reikt tot het POP van Belgacom waar het aansluitnetwerk voor de klant aangesloten is. 

In dit verband is er sprake van een zogenaamde investeringsladder (“ladder of investment”). Naar 
mate het klantenbestand van een alternatieve operator groeit, kan hij verder investeren in de uitbouw 
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van het eigen netwerk, en vervolgens meer een beroep doen op BRUO, minder op BROBA. Hoe 
meer lokale aansluitnetwerken ontbundeld (kunnen) worden, hoe groter de concurrentiële druk op 
Belgacom op de kleinhandelsmarkt, althans in theorie. Want er wordt erkend dat het BROBA 
aanbod dermate interessant is voor alternatieve DSLoperatoren, dat ontbundeling niet meer hoeft. 

72. Aan DLS concurrentie wordt eveneens en terecht groot belang gehecht omdat, met het oog op 
een goede concurrentiële marktwerking in het belang van de eindgebruikers, geen vertrouwen wordt 
geschonken in een marktstructuur met twee blokken, Belgacom als de historische operator met 
fijnmazig netwerk, enerzijds, en de kabel, anderzijds. 

73. De belangrijkste alternatieve DSLoperatoren met eigen netwerk zijn KPN Belgium (merknamen 
Versatel en Tele 2), Scarlet en Mobistar. Voor breedbandinternetdiensten zijn de belangrijkste 
spelers KPN Belgium en Scarlet, en is Mobistar in verhouding veel minder belangrijk. 

De onderzochte concentratie heeft als dubbel gevolg dat Scarlet als onafhankelijke DSLoperator uit 
de markt verdwijnt, en dat de marktleider Belgacom nog versterkt wordt. 

Wat het verdwijnen van Scarlet betreft. Het lijdt geen twijfel dat Scarlet een innovatieve rol heeft 
gespeeld door het op de markt brengen van nieuwe producten tegen scherpe prijzen, en aldus een 
bepaalde concurrentiële druk heeft uitgeoefend op Belgacom. 

Zo heeft Scarlet in 2004 Scarlet One gelanceerd, de eerste Voice over Broadband in België, waarbij 
breedbandinternettoegang gebundeld met vaste telefonie werd mogelijk gemaakt zonder 
abonnement bij Belgacom. 

Een ander notoir voorbeeld is Scarlet ADSL 20 dat in 2007 op de markt werd gebracht: 
breedbandinternettoegang met hoog debiet (20 Mb). 

Ook heeft Scarlet in oktober 2004 als eerste in België een bundeling van vaste telefonie, internet en 
mobiele telefonie op de markt gebracht.  

Die rol van vernieuwer is de laatste jaren wat afgenomen, maar de verklaring voor dat gegeven is 
ten dele dat Scarlet een overnemer heeft gezocht, en wellicht weldra sinds bijna een jaar heeft 
gevonden in Belgacom,  

Wat de versterking van Belgacom betreft. Deze geldt des te meer omdat Belgacom nu niet meer 
alleen met zijn vertrouwde producten en diensten de concurrentie kan aangaan, maar ook met het 
“no frills” concept van Scarlet, dat zich richt tot eindgebruikers met andere wensen dan traditionele 
Belgacom klanten. Dit concept zal dank zij Belgacom een ruimere verspreiding kunnen kennen. 

74. In wezen blijft na de concentratie alleen KPN Belgium over als alternatieve DSLoperator, en zij 
vertoonde reeds voor de concentratie geen merkbare groei meer. Zo bijvoorbeeld stagneert het 
klantenaantal van het aanbod Tele 2 All In sinds 2007. 

Potentiële toetreders zullen door de marktstructuur ontmoedigd zijn. 

75. Na de concentratie zal dan ook onvoldoende concurrentiële druk uitgaan van alternatieve 
DSLoperatoren, op Belgacom, maar ook op de kabeloperatoren (tenzij de concurrentie wordt 
aangezwengeld met de voorgestelde verbintenissen, voornamelijk de eerste twee). 

De combinatie van de marktmacht van Belgacom met het Scarlet concept zal te sterk geworden zijn. 

76. Uit hetgeen voorafgaat moet worden afgeleid dat de concentratie tot gevolg heeft dat een 
daadwerkelijke mededinging op de Belgische kleinhandelsmarkt voor breedbandinternettoegang op 
significante wijze wordt belemmerd (art. 8, § 3 WBEM). 
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B. Analyse van de kleinhandelsmarkten voor vaste telefonie 

77. Marktaandelen en marktconcentratie die vermeld werden in de beslissing van 6 mei 2008 in 
eerste fase, en die hier hernomen worden, worden bevestigd in het bijkomend verslag, en door geen 
der ondernemingen betwist. 

Hieruit moet worden afgeleid dat de concentratie tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 
mededinging op de Belgische kleinhandelsmarkten voor vaste telefonie op significante wijze wordt 
belemmerd (art. 8, § 3 WBEM). 

VI. Beoordeling van het voorstel van verbintenissen door Belgacom gevoegd als 
bijlage  

A. Voorgestelde verbintenis: Afstoting van Scarlet netwerkinfrastructuur 

78. Deze structurele verbintenis strekt er bij uitstek toe de concurrentie te behouden of zelfs te 
verbeteren op alle markten waarop Belgacom en Scarlet actief zijn, en op de meeste markten waarop 
Belgacom actief is. 

Het netwerk van Scarlet zou grotendeels opgerold en dus verloren zijn gegaan, in zoverre het 
dubbelop is met dit van Belgacom. Nu komt het ter beschikking van de concurrentie. 

Een of meerdere concurrenten zullen dank zij het geheel of een gedeelte van het af te stoten netwerk 
de investeringsladder kunnen betreden of verder beklimmen. Het Scarlet-netwerk is immers een 
optisch glasvezelnetwerk met tal van bekoorlijke kenmerken, zoals zijn lengte (1300 kilometer), zijn 
aanwezigheid in en verbinding tussen de meeste belangrijke steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent, 
Kortrijk, Leuven, Hasselt, Luik, Namen, Charleroi en Bergen), en zijn aansluiting op het netwerk 
van Belgacom.  

Het is trouwens dank zij dit netwerk dat Scarlet zich tot concurrent van Belgacom inzake 
breedbandinternettoegang en vaste telefonie heeft kunnen opwerken. 

Mededinging gebaseerd op netwerken (“network based competition”) wordt door vele 
mededingingsautoriteiten en mededingingsdeskundigen hoog in het vaandel gedragen, en is 
nastrevenswaardig. 

79. De omschrijving van het af te stoten netwerk is door Belgacom aanzienlijk bijgestuurd ten 
aanzien van haar voorstel van verbintenissen d.d. 29 september 2008, op grond van inzichten die 
zijn aangereikt in de raadpleging die de Raad heeft gehouden. 

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, is de Raad van oordeel dat Belgacom niet verder 
kan gaan in het aanbieden van af te stoten netwerkelementen. 

80. De koper van het netwerk zal beschikken over interconnecties met het netwerk van Belgacom 
en van andere operatoren. 

Hij zal tevens beschikken over de aansluiting (de “last mile”) tot aan het privé-terrein van de 
zakelijke klant. 

Er is ook voorzien in mogelijke oplossingen die moeten vermijden dat de aansluiting van de klant 
op zijn privé-terrein onmogelijk wordt. 

81. De verbintenis heeft geen betrekking op de last mile naar particuliere eindgebruikers. De 
verklaring is dat deze in het Scarlet netwerk veelal afwezig is. Zoals hierna vermeld kan Scarlet 
weinig gebruik maken van de ontbundeling van het aansluitnetwerk (zie hieronder in randnummer 
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105). De reden is dat het netwerk niet zo fijnmazig is dat het reikt tot vele aansluitpunten van het 
aansluitnetwerk. 

82. Met betrekking tot de afstoting zelf berust het risico bij Belgacom. Punt 14, eerste 
gedachtestreepje van II.A bepaalt dat de Divestiture Trustee uiteindelijk kan overgaan tot de 
verkoop, namens Scarlet en/of de met Scarlet verbonden vennootschappen, van de (nog af te stoten) 
infrastructuur, zonder daarbij gebonden te zijn aan een minimumprijs. 

De afstoting dient dus hoe dan ook plaats te vinden. Zoniet heeft Belgacom geen toelating voor deze 
concentratie. 

83. Bedingen die bij het afstoten van bedrijfsonderdelen in bepaalde omstandigheden gepast 
gevonden kunnen worden of gebruikelijk zijn, worden in voorliggend geval terecht niet 
aangehouden. 

Zo mag de closing of verwezenlijking van de voorgenomen transactie die bij de Raad werd 
aangemeld, waarbij Belgacom alle aandelen van Scarlet overneemt, plaatsvinden vooraleer de 
afstoting van de netwerkinfrastructuur voltooid is (dus geen zogenaamde “up front buyer” clausule). 

Een up front buyer is niet haalbaar, omdat Belgacom tijdsgewijs de gelegenheid moet krijgen de 
klanten van Scarlet die bij haar blijven van het netwerk van Scarlet af te koppelen en aan haar eigen 
netwerk vast te koppelen. 

Grote risico’s zijn hieraan niet verbonden. Een Monitoring Trustee ziet toe op de naleving van het 
Migratieplan. Overigens zijn vandaag reeds aanwijzingen voorhanden dat er een of meerdere 
kandidaat kopers zouden kunnen zijn. 

De vertrouwelijkheid van het netwerk van Scarlet ten aanzien van Belgacom behoeft geen 
bijzondere bescherming, en zou ten andere praktisch niet uitvoerbaar zijn (dus geen zogenaamde 
“ring fencing”). 

Belgacom heeft toegang tot het netwerk nodig voor de migratie van de klanten van Scarlet naar haar 
eigen netwerk (dus geen “hold separate”). Bovendien verzekert Belgacom dat haar technisch 
personeel geen gegevens doorspeelt aan haar commercieel personeel (“chinese walls”). 

B. Voorgestelde verbintenis: Mogelijkheid voor Scarlet-klanten om van operator te 
veranderen 

84. Als gevolg van deze verbintenis worden de klanten van Scarlet voor breedbandinternettoegang 
bevrijd van contractuele beperkingen op de mogelijkheid om voor een andere operator te kiezen, en 
van financiële lasten die in de weg staan aan die keuze. Voor de Scarlet klanten voor vaste telefonie 
bestaan zo’n beperkingen niet, zodat de verbintenis geen betrekking hoeft te hebben op vaste 
telefonie. 

Deze verbintenis verlaagt op substantiële wijze de drempel voor de Scarlet-klanten om van operator 
te veranderen. De concurrentie heeft alle kansen om erop in te spelen. 

85. Er mag worden aangenomen dat de overname van Scarlet door Belgacom voldoende 
ruchtbaarheid heeft gekregen en vanaf vandaag nog zal krijgen, zeker bij Scarlet klanten, voor wie, 
door de bank genomen, mag gelden dat zij desbewust voor een bepaald concept hebben gekozen en 
dus kritisch en alert zijn, en bijgevolg ook dat zij de lotgevallen van hun operator op de voet volgen. 

Het bericht op de website waarbij de klanten van deze verbintenis op de hoogte worden gesteld, 
moet dan ook voldoende informatief zijn als publicatiemaatregel.  
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86. De verbintenis wordt niet zo gemoduleerd dat Belgacom in beginsel afziet van de klanten van 
Scarlet, en dat alleen die Scarlet-klanten klant worden bij Belgacom (zij het voor het “no frills” 
concept van Scarlet) die daarvoor uitdrukkelijk kiezen. 

De Raad is van oordeel dat een aldus gemoduleerde verbintenis in verband met de overgang van 
klanten niet tot een wezenlijk ander resultaat zou leiden in termen van het aantal Scarlet-klanten die 
al dan niet naar Belgacom zullen overstappen. 

De inertie die de doorsnee consument (al dan niet van telecommunicatiediensten, overigens) er 
mogelijks toe brengt bij zijn leverancier te blijven, mag andermaal niet verondersteld worden bij een 
Scarlet-klant. 

C. Voorgestelde verbintenis: Scarlet concept en aanbod van Scarlet bestemd voor 
eindgebruikers 

87. Deze verbintenis strekt ertoe te voorkomen dat de prijzen na de concentratie verhogen, zij het 
dan alleen voor de eindgebruikers die van het Scarlet concept gebruik willen maken. 

D. Voorgestelde verbintenis: Eindgebruikersovereenkomsten 

88. Deze verbintenis strekt ertoe te voorkomen dat de prijzen na de concentratie verhogen, zij het 
dan alleen voor eindgebruikers die reeds klant waren bij Scarlet.  

E. Voorgestelde verbintenis: Dark Fibre Overeenkomsten 

89. De bezorgdheid in verband met het effect van de concentratie op het aanbod van dark fibre is 
verwoord in de beslissing in eerste fase van 6 mei 2008 (zie in randnummer 45). Alternatieve 
DSLoperatoren hebben behoefte aan dark fibre om hun klanten te bedienen. 

De verdere uitvoering van overeenkomsten waarbij Scarlet dark fibre ter beschikking stelt van 
andere operatoren kon in vraag gesteld worden.  

Zou de dark fibre van Scarlet niet meer beschikbaar zijn voor de uitvoering van bestaande of nieuwe 
overeenkomsten, dan lijkt het niet ondenkbaar dat de prijs van dark fibre zou stijgen of de 
leveringsvoorwaarden van die dienst op een andere manier nadeliger zouden worden. 

90. Met de voorgestelde verbintenis is er zekerheid dat de bestaande overeenkomsten waarbij 
Scarlet dark fibre levert aan alternatieve DSLoperatoren verder worden uitgevoerd, voor welke duur 
zij ook zijn aangegaan. 

Dank zij de afstoting van het netwerk blijft de dark fibre van Scarlet overigens bestaan. 

F. Voorgestelde verbintenis: Groothandelsovereenkomsten en groothandelsaanbod van 
Scarlet 

91. Deze verbintenissen strekken tot eerbiediging en verlenging van bestaande overeenkomsten en 
tot het instandhouden van aanbiedingen. 

Zij betreffen voornamelijk de groothandelsmarkt voor doorverkoop van breedbandtoegang (carrier 
xDSL) en de huurlijnmarkten. 

92. Er is geen zekerheid dat de concentratie een daadwerkelijke mededinging op de 
groothandelsmarkt voor breedbandtoegang (carrier xDSL) op significante wijze zou belemmeren, 
onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie. 
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Marktaandelen en marktconcentratie werden geanalyseerd in de beslissing in eerste fase van 6 mei 
2008. Mobistar blijft een belangrijke concurrent na de concentratie. Het onderzoek in tweede fase 
heeft geen nieuwe gegevens opgeleverd. 

Operatoren die breedbandinternetdiensten aanbieden op de kleinhandelsmarkt kunnen op lange 
termijn onrechtstreekse concurrentiële druk uitoefenen op de positie van Belgacom (inclusief 
Scarlet) op deze groothandelsmarkt. Immers, indien een verhoging van de prijs van Belgacom voor 
deze groothandelsdiensten geheel of gedeeltelijk wordt doorgerekend in de kleinhandelsprijzen van 
de doorverkopers, kan het aandeel van deze laatsten op de kleinhandelsmarkt voor 
breedbandinternet aangetast worden, zodat het volume van carrier xDSLdiensten die de 
doorverkopers van Belgacom afnemen op zijn beurt daalt. Het zou ook kunnen dat deze 
doorverkopers van Belgacom (inclusief Scarlet), in dergelijk geval van prijsverhoging, zouden 
beslissen hun carrier xDSLdiensten af te nemen van een concurrent zoals Mobistar als deze over de 
nodige capaciteit beschikt. 

Niettemin blijkt op de markt een ongerustheid te bestaan, die door de verbintenis weggenomen kan 
worden. 

93. Minder duidelijk is de toestand op de markten voor huurlijnen, die eveneens reeds werden 
geanalyseerd in de beslissing in eerste fase van 6 mei 2008, waarin ook op diverse onzekerheden in 
verband met de marktafbakening werd gewezen (in randnummers 40 en volgende). 

Marktaandelen en marktconcentratie zijn hoog op de kleinhandelsmarkt voor huurlijnen met hoge 
snelheid. Het probleem wordt nog verscherpt wanneer deze markt zou worden samengevoegd met 
de groothandelsmarkt voor afgevende segmenten van huurlijnen (markt 13) waarvan zij moeilijk te 
onderscheiden valt.  

De verbintenis heft elk mededingingsbezwaar betreffende de markt voor huurlijnen op.  

G. Voorgestelde verbintenis: De Cybercenter Overeenkomst 

94. Deze verbintenis komt tegemoet aan een specifieke zorg van BASE, die zich hiermee voldaan 
heeft verklaard. 

H. Voorgestelde verbintenis: Bijkomende groothandelsverbintenissen 

95. Onder H.1. verbindt Belgacom zich ertoe de rental fee voor de BROBA ADSL2+ dienst niet 
meer te verhogen boven de maandelijkse vergoeding van 6,26 EUR (ex BTW). 

Bij besluit van 22 oktober 2008 heeft het BIPT het lagere tarief van 5,02 EUR opgelegd. 

Bijgevolg kan de verbintenis slechts gevolg hebben indien een beroep tegen het tarief opgelegd bij 
evenvermeld besluit doel treft. 

96. Onder H.2. bevestigt Belgacom dat het verhoogde vaste beëindigingstarief op de 
groothandelsmarkt voor gespreksbeëindiging (markt 9), waarop alternatieve operatoren aanspraak 
kunnen maken (15% verhoging) niet te zullen toepassen voor de beëindiging van het verkeer op de 
vaste geografische nummers van Scarlet.  
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I. Voorgestelde verbintenis: Nationale prijszetting inzake breedbanddiensten en inzake 
diensten van vaste telefonie 

97. Wanneer een alternatieve operator tarieven toepast die lager zijn dan tarieven voor gelijkaardige 
diensten van Belgacom, en Belgacom beslist om haar desbetreffende tarieven neerwaarts te herzien, 
dan verbindt zij zich ertoe de prijsdaling nationaal toe te passen. 

98. Deze verbintenis kan tot prijsdaling op de kleinhandelsmarkten voor breedbandinternettoegang 
en voor vaste telefoniediensten leiden.  

Dit effect van nationale prijszetting werd vastgesteld door de Nederlandse regulator voor Post en 
Telecommunicatie OPTA. 

Volgens OPTA zorgt KPN, de operator van het vaste openbare telefoonnetwerk in Nederland en 
marktleider op de kleinhandelsmarkt voor breedbandinternettoegang, voor een gemeenschappelijke 
prijsbeperking door nationaal gelijke tarieven te hanteren, zodat andere aanbieders indirect met 
elkaar concurreren, al is het geografisch dekkingsgebied van de kabeloperatoren regionaal en niet 
nationaal: 

“Niet alleen KPN, maar ook alternatieve DSL-aanbieders en kabelexploitanten zorgen (alhoewel in 
mindere mate) voor een gemeenschappelijke prijsbeperking. Zo overlapt het dekkingsgebied van de 
meeste (maar in ieder geval de grootste) kabelexploitanten, waardoor kabelexploitanten indirect via 
de alternatieve DSL-aanbieders met elkaar concurreren. Andersom geldt deze beperking ook. 
Kabelexploitanten zorgen weer voor een prijsbeperking voor het aanbod van alternatieve DSL-
aanbieders, omdat het dekkingsgebied van de meeste (in ieder geval de grootste) kabelexploitanten 
veelal weer overlapt met tenminste twee alternatieve DSL-aanbieders. Zo is er sprake van een 
gemeenschappelijke prijsbeperking op de markt voor breedbandinternettoegang” (OPTA, 
Marktanalyse Breedband – Wholesalebreedbandtoegang – Ontwerpbesluit, Den Haag, 29 juli 2008, 
p. 73, nr. 273).  

Al geldt voor de Belgische markt niet of slechts in zeer beperkte mate dat de dekkingsgebieden van 
kabeloperatoren elkaar overlappen, toch kan de vaststelling van OPTA voor het overige mutatis 
mutandis ook opgaan voor de Belgische markt. 

99. Het is mogelijk dat Belgacom haar desbetreffende tarief niet neerwaarts zal herzien in antwoord 
op een lager tarief van de regionale kabeloperator, op grond van de overweging dat haar verlies te 
groot is. 

In de economische theorie is er inderdaad op gewezen dat in een markt met twee spelers (in 
voorliggend geval: Belgacom tegenover de kabeloperatoren) een neerwaartse prijzenoorlog kan 
worden vermeden, omdat de ene speler anticipeert op de reactie van de andere, zodat de prijzen van 
de ene en de andere operator strak op ongeveer hetzelfde peil blijven (de zogenaamde “focal 
points”: zie hierover P. REY, “Collective dominance and the telecommunications industry”, in 
BUIGUES, P., & REY, P (red.), “The Economics of Antitrust and Regulation in 
Telecommunications – Perspectives for the New European Regulatory Framework”, Edward Elgar, 
2004; T. VALLETTI, S. HOERNIG & P. BARROS, “Universal Service and Entry: The role of 
uniform pricing and coverage constraints”, Journal of Regulatory Economics, 2002, vol. 21, p. 169-
190. Ook gepubliceerd als CEPR Discussion Paper, n° 2789, 2001, p. 1-23). 

100. Het risico van een te strakke prijszetting moet echter worden gerelativeerd. De mededinging 
op de Belgische kleinhandelsmarkten voor breedbandinternettoegang en vaste telefonie is immers 
niet tot twee (blokken van) spelers beperkt. Naast Belgacom zijn er alternatieve DSLoperatoren, ook 
na de concentratie, en mede dank zij de afstoting van het netwerk van Scarlet. 
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Bovendien blijft flexibele prijszetting door Belgacom door middel van promotionele aanbiedingen 
mogelijk (zie punt 3 van de verbintenis). 

101. De Raad is dan ook van oordeel dat deze verbintenis ertoe kan bijdragen dat het behoud of 
het verhogen van prijzen als gevolg van de concentratie, op de markten voor 
breedbandinternettoegang en voor vaste telefoniediensten, wordt tegengegaan.  

J. Geen noodzaak van andere verbintenissen 

102. De Raad is van oordeel dat de door Belgacom voorgestelde verbintenissen, gewaarborgd 
door voorwaarden en verplichtingen die hij zal opleggen, voldoende zijn om te besluiten dat de 
concentratie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt op 
significante wijze wordt belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van 
een machtspositie (art. 8, § 3 WBEM).  

103. Bijkomende verbintenissen zouden Belgacom een buitensporige last opleggen, zonder 
overigens, als aanvulling bij de door Belgacom voorgestelde verbintenissen, noodzakelijk te zijn 
opdat de concentratie niet het in het vorige randnummer weergegeven gevolg zou hebben. 

Belgacom beoogt met de overname van Scarlet een netwerk, een klantenbestand, een “no frills” 
concept en een merk te bekomen. 

Nu het netwerk wordt afgestoten en de klanten niet aan Belgacom gebonden blijven, zouden 
overdracht van het merk, of een verbintenis het merk niet te gebruiken, het voordeel van de 
transactie voor Belgacom al te zeer minimaliseren.  

104. Andere verbintenissen die zijn voorgesteld door de auditeur-generaal en door derde 
ondernemingen behoren tot de mogelijke verplichtingen die het BIPT aan de speler met 
aanmerkelijke marktmacht kan opleggen in het raam van zijn marktanalyses, als daar zijn: 
vermindering van het BRUO tarief en maatregelen in het raam van de ontplooiing van het New 
Generation Network (NGN) en van de New Generation Access (NGA). 

De Raad is evenwel van oordeel dat bij de beoordeling van de overname van Scarlet door 
Belgacom, die op mededingingsrechtelijke gronden dient te geschieden, niet geraakt mag worden 
aan, of vooruitgelopen mag worden op de regelgeving door de sectorregulator. En dit in 
ondergeschikte orde ten aanzien van de hoofdreden voor ontstentenis van noodzaak van het 
aanbieden van bijkomende verbintenissen, namelijk dat de aangeboden verbintenissen volstaan om 
concurrentiële bezwaren weg te nemen.  

105. Bovendien heeft de voorliggende concentratie geen invloed op de doeltreffendheid van 
verplichtingen die het BIPT met toepassing van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie heeft opgelegd of zou kunnen opleggen. 

Het is niet omdat een alternatieve DSLoperator van de markt verdwijnt dat bestaande verplichtingen 
automatisch ontoereikend worden.  

In verband met BRUO kan het volgende dit illustreren. Uit het onderzoek is gebleken dat niet meer 
dan 5% van de breedbandinternetaansluitingen in België te danken zijn aan de ontbundeling van het 
lokale aansluitnetwerk (BRUO aanbod). De verklaring zou zijn dat het BROBA aanbod in België 
relatief gezien erg aantrekkelijk is. Als dat zo is zal een reductie van het BRUO tarief weinig effect 
sorteren. 

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat Scarlet slechts de […] grootste operator is die van het BRUO 
gebruik maakt, op grote afstand van KPN Belgium en Mobistar, met een gering aantal klanten, zelfs 
ten aanzien van het totaal aantal klanten van Scarlet. Het verdwijnen van het ontbundelde aanbod 
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van Scarlet wijst dan ook nauwelijks in de richting van de behoefte om het BRUO tarief te 
verminderen. 

Maar de vraag of regulerende verplichtingen nodig zijn, staat hoe dan ook ter beoordeling van het 
BIPT. 

106. Uit commentaren van derde ondernemingen, van het BIPT, en van de auditeur-generaal 
maakt de Raad op dat Belgacom verweten wordt om bij het ontplooien van haar NGN en de 
voorbereiding van de NGA onvoldoende rekening te houden met de belangen van de alternatieve 
DSLoperatoren. 

Mocht dit zo zijn, dan is dit gegeven op zich echter nog geen reden om, als voorwaarde voor de 
toelaatbaarheid van de voorliggende concentratie, verbintenissen te vereisen of voorwaarden en 
verplichtingen op te leggen die alternatieve DSLoperatoren betere kansen zouden geven in het 
toekomstige en vernieuwde landschap van de elektronische communicatie in België 

VII. Opleggen van een geldboete wegens het niet verstrekken van inlichtingen 
binnen de gestelde termijn. 

107. In zijn bijkomend verslag geeft de auditeur-generaal een voorstel van beslissing met 
betrekking tot het opleggen van een geldboete aan Belgacom wegens het niet verstrekken van 
inlichtingen binnen de gestelde termijn. 

Artikel 64, § 1, 3° WBEM bepaalt dat de kamer van de Raad die de zaak behandelt aan 
ondernemingen geldboeten kan opleggen tot beloop van 1% van de omzet bepaald volgens de 
criteria bedoeld in artikel 86, wanneer zij opzettelijk of uit onachtzaamheid de inlichtingen niet 
binnen de gestelde termijn verstrekken. 

De auditeur-generaal is van mening dat aan de voorwaarden voor het opleggen van die boete is 
voldaan, aangezien Belgacom heeft nagelaten per kerende te bevestigen dat de vertrouwelijke versie 
van de verbintenissen die zij op 4 juni 2008 aan hem heeft aangeboden als een niet-vertrouwelijke 
versie kon worden beschouwd. 

108. Bij elektronisch bericht van 3 juni 2008 heeft de auditeur-generaal de raadsman van 
Belgacom ervan op de hoogte gesteld dat de verbintenissen die Belgacom zou voorstellen aan de 
markt zouden worden voorgelegd. 

De verbintenissen die door Belgacom op 4 juni 2008 werden ingediend, werden als vertrouwelijk 
bestempeld. 

Bij elektronisch bericht van 5 juni 2008 werd aan de raadsman van Belgacom gevraagd per kerende 
te bevestigen dat de verbintenissen, met uitzondering van de bijlagen, niet vertrouwelijk waren. 
Dezelfde dag heeft de raadsman van Belgacom geantwoord over dit verzoek te zullen overleggen en 
de volgende ochtend een antwoord te zullen geven. Op 6 juni 2008 laat de raadsman van Belgacom 
weten dat de verbintenissen zoals op 4 juni 2008 ingediend niet vertrouwelijk waren, met 
uitzondering van bepaalde bijlagen. 

109. Een geldboete kan niet worden opgelegd tenzij de wet in die mogelijkheid voorziet. Het 
vergrijp zou er in moeten bestaan dat inlichtingen niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt. 
Over welke inlichtingen het gaat (“de inlichtingen”, in de zin van artikel 64, § 1, 3° WBEM), moet 
worden afgeleid uit artikel 64, § 1, 1° WBEM, dat in dezelfde sanctie van een geldboete voorziet 
wanneer de ondernemingen bij een aanmelding of een verzoek om inlichtingen onjuiste of 
verdraaide gegevens verstrekken. 
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110. Met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen op een verzoek om inlichtingen bevat 
artikel 44, § 2 een uitgewerkte procedure: 

− de auditeurs kunnen alle inlichtingen, noodzakelijk ter vervulling van de hen opgedragen taken, 
inwinnen bij de ondernemingen of ondernemingsverenigingen, en zij bepalen de termijn binnen 
dewelke deze inlichtingen hen moeten worden medegedeeld (eerste lid); 

− de auditeurs duiden de rechtsgrond en het doel van het verzoek om inlichtingen aan (tweede 
lid); 

− worden de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt, of zijn zij onvolledig, onjuist 
of verdraaid, dan kan de auditeur de inlichtingen bij een met redenen omklede beslissing eisen 
(derde lid); 

− deze beslissing omschrijft de gevraagde inlichtingen en bepaalt binnen welke termijn ze moeten 
worden verstrekt, en schorst de termijn van de concentratiecontrole tot de inlichtingen zijn verstrekt 
of tot de door de auditeur gestelde termijn verstrijkt, indien zij tot de aanmeldende ondernemingen 
is gericht (vierde lid). 

111. Uit artikel 44, § 2 WBEM blijkt dat het verzoek om inlichtingen een specifieke wettelijke 
betekenis heeft. 

Deze geldt niet wanneer het onderzoeksorgaan een onderneming vraagt of medegedeelde gegevens, 
laat staan voorgestelde verbintenissen om de toelaatbaarheid van de concentratie te bekomen, 
vertrouwelijke gegevens bevatten. 

Daarvoor bevat de WBEM een geëigende procedure, die vervat is in artikel 44, § 7 WBEM, dat 
bepaalt dat de auditeur de onderneming ervan op de hoogte stelt van oordeel te zijn dat hetgeen 
waarvan vertrouwelijkheid gevraagd wordt niet aan die kwalificatie kan beantwoorden, en haar 
uitnodigt hierover binnen de door hem gestelde termijn een standpunt mee te delen. Dit is in het 
voorliggende geval gebeurd. 

112. Het gaat hier dus niet om het beantwoorden van een verzoek om inlichtingen in de zin van 
artikel 44, § 2 WBEM. Een geldboete op grond van artikel 64, § 1, 3° WBEM kan dan ook niet 
opgelegd worden. 

Om deze redenen, 

De Raad voor de Mededinging, 

Verklaart de concentratie toelaatbaar, gekoppeld aan voorwaarden en verplichtingen die moeten 
waarborgen dat Belgacom de verbintenissen nakomt die zij heeft aangeboden ten einde de 
concentratie toelaatbaar te horen verklaren, met toepassing van artikel 59, § 6, eerste lid, van de Wet 
tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, 

Verklaart dientengevolge verbindend de bepalingen die vervat zijn in het document “Aangepast 
voorstel van verbintenissen aan de Raad voor de Mededinging ingediend namens Belgacom NV van 
publiekrecht op 5 november 2008” met bijlagen, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd, en 
ervan deel uitmaakt, en beveelt Belgacom deze na te leven, 

Zegt dat geen geldboete wordt opgelegd wegens het verstrekken van inlichtingen buiten de gestelde 
termijn. 
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Aldus beslist en uitgesproken door de tweede kamer van de Raad voor de Mededinging, 
samengesteld uit Stefaan Raes, voorzitter van de Raad voor de Mededinging en voorzitter van de 
kamer, Christian Huveneers, ondervoorzitter van de Raad voor de Mededinging, en Kris Boeykens, 
raadslid, op 7 november 2008. 

 

Overeenkomstig artikel 67 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, 
gecoördineerd op 15 september 2006, geschiedt kennisgeving van deze beslissing aan Belgacom, 
Scarlet, KPN Belgium en BASE, Mobistar, Colt Telecom, Telenet, en de Minister die de Economie 
in zijn bevoegdheid heeft.  

 

Bijlagen: 

Aangepast voorstel van verbintenissen aan de Raad voor de Mededinging ingediend namens 
Belgacom NV van publiek recht op 5 november 2008, met bijlagen. 
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ZAAK NR . MEDE-C/C-08/0006 – BELGACOM NV / SCARLET N.V. 

 
AANGEPAST VOORSTEL VAN VERBINTENISSEN AAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING 

 
INGEDIEND NAMENS BELGACOM NV VAN PUBLIEK RECHT  

OP 5 NOVEMBER 2008 
 
 

NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE  

 
 
Overeenkomstig artikel 59 § 6 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, 
gecoördineerd op 15 september 2006 (hierna: "WBEM") heeft Belgacom, in haar hoedanigheid van 
aanmeldende partij, op 29 september 2008 een aantal verbintenissen aan de Raad voorgesteld. De 
Raad heeft deze voorgestelde verbintenissen aan een markttoets onderworpen en heeft Belgacom 
vervolgens, in het licht van de tijdens die markttoets ontvangen opmerkingen, een aantal bijkomende 
vragen gesteld. Naar aanleiding van deze vragen heeft Belgacom de aangeboden verbintenissen op 
een aantal punten aangepast. De aangepaste en definitieve versie van de verbintenissen (hierna: 
"Verbintenissen") wordt thans aan de Raad voorgesteld met het oog op de goedkeuring, door de Raad 
voor de Mededinging, van de voorgenomen verwerving, door Belgacom, van de uitsluitende 
zeggenschap over Scarlet (en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen) op grond van artikel 59 § 
6, eerste lid WBEM. 
 
De Verbintenissen zijn onder de in dit document uiteengezette voorwaarden bindend voor Belgacom, 
alle met haar Verbonden Vennootschappen en de eventuele rechtsopvolgers van Belgacom of de met 
haar Verbonden Vennootschappen. 
 
De in onderhavig document beschreven Verbintenissen worden door Belgacom voorgesteld onder 
voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning, met name wat betreft de 
standpunten die Belgacom verdedigt in het kader van de aanmeldingsprocedure.  
 
 
 

I. Definities 
 
Voor doeleinden van deze Verbintenissen zullen de volgende begrippen de volgende respectieve 
betekenissen hebben: 
 
Af te Stoten Infrastructuur De activa [zoals in meer detail beschreven in bijlage 7 – bevat 

zakengeheimen] die Scarlet in overeenstemming met de in 

verbintenis II-A beschreven voorwaarden zal afstoten en die 

omvatten 

 

(i) de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk, inclusief, 

onder voorbehoud van instemming van contractuele tegenpartijen 

waar deze is vereist, de delen van de backbone met betrekking 

waartoe Scarlet beschikt over contractuele of zakelijke 

gebruiksrechten. Met de glasvezel "backbone" wordt bedoeld: het 
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geheel van netwerkelementen dat de Scarlet POP's (points of 

presence) onderling verbindt. Dit omvat 1° de glasvezelkabe ls 

tussen de POP's; 2° de ducts, zowel deze die reeds 

glasvezelkabel bevatten als de reserve ducts waar bijkomende 

glasvezelkabels in kunnen geplaatst worden; 3° de m anholes 

waar verbindingen gemaakt worden tussen glasvezelkabels; 4° de 

kabeltoegangen tot de Scarlet POP's die door de onder 1° 

vermelde ducts gebruikt worden; 5° de delen van de optische 

patch panelen in de Scarlet POP's waar de backbone vezels op 

werden uitgekableerd; 6° alle netwerkelementen zoal s ducts, 

glasvezelkabels, apparatuur, … die de glasvezel "backbone" van 

het Scarlet netwerk verbinden met afnemers die rechtstreeks zijn 

aangesloten op de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk, 

zulks tot op de grens tussen het openbaar domein en het 

betrokken privé-terrein (ducts, glasvezelkabels en andere 

netwerkelementen die zich buiten het openbaar domein bevinden, 

maken daarentegen geen deel uit van de Af te Stoten 

Infrastructuur).  

 

en 

 

(ii) het "Synchronous Digital Hierarchy" ("SDH") platform (het 

geheel van SDH apparatuur, eigendom van Scarlet, dat niet 

exclusief voor een klantaansluiting dient inclusief de met dat 

platform specifiek verbonden beheerssysteem, documentatie, 

software, vergunningen en andere rechten, voor zover deze 

overdraagbaar zijn) dat door Scarlet wordt gebruikt om transport 

van digitale data over de backbone volgens de SDH standaard 

mogelijk te maken. 

 

De Af te Stoten Infrastructuur omvat geen andere elementen en 

omvat met name niet 

 

(i) de "last mile" infrastructuur, d.w.z. alle netwerkelementen zoals 

ducts, glasvezelkabels, apparatuur, ... die uitsluitend dienen voor 

de verbinding van een klant op een Scarlet POP, zonder afbreuk 

te doen aan wat hiervoor is gesteld met betrekking tot in het 

openbaar domein gesitueerde ducts, glasvezelkabels en 

gelijkaardige apparatuur die de glasvezel "backbone" van het 

Scarlet netwerk verbinden met het privé-terrein van afnemers die 

rechtstreeks zijn aangesloten op de glasvezel "backbone" van het 

Scarlet netwerk. De netwerkelementen geïnstalleerd op of in 

terreinen en gebouwen van, of gebruikt door, de betrokken 

klanten behoren in geen enkel geval tot de Af te Stoten 

Infrastructuur, 
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evenmin als  

 
(ii) enige andere platformen dan SDH, zoals bijvoorbeeld de 
"Business Support Systems" en de "Operations Support Systems" 
platformen, d.w.z. de software, technologie en componenten die 
door Scarlet worden gebruikt voor de exploitatie van het netwerk 
(zoals bijvoorbeeld voor het opstellen van een netwerk-inventaris, 
het configureren van netwerkcomponenten en het beheren van 
netwerkfouten), voor het beheer van klanten- en commerciële 
gegevens in de ruimste zin van het woord, en voor het verlenen 
van diensten aan de gebruikers van het netwerk (zoals 
bijvoorbeeld het verwerken van orders, het meten van verbruik, 
het opstellen van facturen en het innen van betalingen). 

Voor de goede orde wordt bevestigd dat de fiber/SDH-apparatuur 
van Scarlet die zich bevindt in gebouwen die Scarlet huurt van 
derde partijen (andere dan Belgacom en de met Belgacom 
Verbonden Vennootschappen), evenals de netwerkelementen die 
de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk verbinden met 
het privé-terrein van de eigenaar van de gebouwen, tot de Af te 
Stoten Infrastructuur behoren (zulks tot op de grens tussen het 
openbaar domein en het betrokken privé-terrein). De fysische 
locaties en andere apparatuur waarover Scarlet momenteel in de 
van derde partijen gehuurde gebouwen beschikt, maken 
daarentegen geen deel uit van de Af te Stoten Infrastructuur (zie 
evenwel verder, punt II-A.6). 

Voor de goede orde wordt bevestigd dat de fiber/SDH-apparatuur 
van Scarlet die zich in lokale centrales van Belgacom bevindt of 
die werd geplaatst op het niveau van een MDF-toegangspunt van 
Belgacom, evenals de netwerkelementen die de glasvezel 
"backbone" van het Scarlet netwerk verbinden met het privé-
terrein waarop de lokale centrales zich bevinden (zulks tot op de 
grens tussen het openbaar domein en het betrokken privé-
terrein), deel uitmaken van de Af te Stoten Infrastructuur. 
Collocatieruimtes en andere apparatuur waarover Scarlet 
momenteel in Belgacom-gebouwen beschikt maken daarentegen 
geen deel uit van de Af te Stoten Infrastructuur. Bijgevolg worden 
de bestaande collocatie-overeenkomsten niet overgedragen aan 
de Koper(s) van de Af te Stoten Infrastructuur (tenzij hij/zij dit 
wenst/wensen) en zal/zullen die Koper(s) betreffende die 
overeenkomsten geen enkele last of verplichting moeten dragen 
(tenzij hij/zij toch collocatie-overeenkomsten wenst/wensen over 
te nemen). Het staat de Koper(s) uiteraard vrij, indien hij/zij dit 
wenst/wensen, om collocatiediensten bij Belgacom te bestellen en 
af te nemen op basis van de van toepassing zijnde aanbiedingen 
van Belgacom en de daarin voorziene voorwaarden (in 
voorkomend geval, de door het BIPT goedgekeurde relevante 
referentie-aanbieding(en) van Belgacom). 

Afstotingsperiode Een periode van [vertrouwelijk - zakengeheim]  die aanvangt op 
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de datum van de Beslissing 

BASE De naamloze vennootschap (NV) BASE, met maatschappelijke 
zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, ingeschreven in de 
Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 
0462.925.669 

Belgacom De naamloze vennootschap (NV) van publiek recht Belgacom, 
met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 
27, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder 
het nummer 0202.239.951 

Beslissing De beslissing van de Raad voor de Mededinging waarbij de 
Voorgenomen Transactie toelaatbaar wordt verklaard mits het 
opleggen van de naleving van de met dit document aangeboden 
Verbintenissen 

BIPT Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 

CEPINA De vereniging zonder winstoogmerk Belgisch Centrum voor 
Arbitrage en Mediatie, met zetel te 1000 Brussel, Stuiversstraat 8 

Closing De verwezenlijking van de Voorgenomen Transactie, meer 
bepaald de verwezenlijking van de koop en de verkoop van alle 
aandelen van Scarlet, zoals bedoeld in het bij de Raad voor de 
Mededinging aangemelde "Share Purchase Agreement" met 
datum van 14 februari 2008 

Closingdatum De datum waarop de Closing van de Voorgenomen Transactie 
plaatsvindt 

Cybercenter Overeenkomst De overeenkomst tussen BASE en Facilicom [vertrouwelijk - 
zakengeheim] , opgenomen als bijlage 8 bij deze Verbintenissen 

Dark Fibre Een individuele glasvezel ("fibre") van een reeds gelegde kabel 
(die meerdere "fibres" kan bevatten) in het netwerk van Scarlet, 
zoals op 5 november 2008 door Scarlet of een met Scarlet 
Verbonden Vennootschap aangeboden 

Dark Fibre Overeenkomsten Alle overeenkomsten die op 5 november 2008 bestaan tussen 
Scarlet of één of meerdere met Scarlet Verbonden 
Vennootschappen, enerzijds, en de medecontractant (hetzij een 
telecommunicatieoperator, hetzij een andere onderneming), 
anderzijds, op grond waarvan Scarlet een Dark Fibre in haar 
glasvezelnetwerk op exclusieve basis ter beschikking stelt van die 
medecontractant. De medecontractanten van deze Dark Fibre 
Overeenkomsten zijn op limitatieve wijze opgelijst in bijlage 2 

Eindgebruikers-
overeenkomsten 

Met uitzondering van de Dark Fibre Overeenkomsten, alle 
overeenkomsten die op 5 november 2008 bestaan tussen Scarlet 
of één of meerdere met Scarlet Verbonden Vennootschappen, 
enerzijds, en een eindgebruiker, anderzijds, en waarvan de 
bepalingen niet of niet significant afwijken van deze opgelijst in 
bijlage 1 

Facilicom De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
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Facilicom International, thans de naamloze vennootschap Scarlet 
Business (een met Scarlet Verbonden Vennootschap), met 
maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, 
ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het 
nummer 0463.079.780 

Groothandelsovereenkomsten Met uitzondering van de Dark Fibre Overeenkomsten, alle 
overeenkomsten die op 5 november 2008 bestaan tussen Scarlet 
of één of meerdere met Scarlet Verbonden Vennootschappen, 
enerzijds, en een andere telecommunicatieoperator, anderzijds, 
op grond waarvan Scarlet diensten levert waarvan de 
medecontractant gebruik maakt om zelf diensten en producten te 
leveren aan de eindgebruiker. De medecontractanten van deze 
Groothandelsovereenkomsten zijn op limitatieve wijze opgelijst in 
bijlage 3 

Koper De persoon die door de Raad voor de Mededinging als koper van 
de Af te Stoten Infrastructuur dient te worden goedgekeurd in 
overeenstemming met de in deel II-A weergegeven bepalingen 

Partijen Belgacom en Scarlet 

Scarlet De vennootschap Scarlet, naamloze vennootschap (N.V.) naar 
Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, met adres te 
8226 JX Lelystad (Nederland), Ketelmeerstraat 182, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Flevoland onder het nummer 39084577 

Verbintenissen De in het onderhavige document uitdrukkelijk genoemde 
verbintenissen 

Verbonden Vennootschappen Alle vennootschappen waarover Belgacom dan wel Scarlet (naar 
gelang het geval) zeggenschap uitoefenen in de zin van artikel 6 
WBEM en van de geconsolideerde mededeling van de Europese 
Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van 
Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op 
concentraties van ondernemingen 

Voorgenomen Transactie De voorgenomen verwerving van de uitsluitende zeggenschap 
over Scarlet (en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen) 
door Belgacom 

 
 

II. Voorgestelde Verbintenissen 
 
De Verbintenissen worden aangegaan door Belgacom in eigen naam en voor eigen rekening en voor 
rekening van de met Belgacom Verbonden Vennootschappen.  
 
De Verbintenissen worden uitsluitend aangeboden in de context van de Voorgenomen Transactie en 
zij kunnen niet worden ingeroepen tegen Belgacom of enige met Belgacom Verbonden 
Vennootschappen buiten het kader van de goedkeuring van de Voorgenomen Transactie door de 
Raad voor de Mededinging. 
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Voorliggend document omvat de volledige inhoud van de Verbintenissen. De Verbintenissen 
hernemen, onder meer, een groot gedeelte van de inhoud van de verbintenissen die op 4 juni door 
Belgacom werden aangeboden aan de Auditeur-generaal. Gelet op het feit dat de aan de Auditeur-
generaal aangeboden verbintenissen niet werden aanvaard, treedt voorliggend aanbod in de plaats 
van het aanbod van 4 juni 2008 (dat hierbij vervalt). 
 
Belgacom biedt geen enkele verbintenis aan buiten deze die uitdrukkelijk in onderhavig document 
worden aangeboden. De inhoud van de Verbintenissen kan niet worden gekwalificeerd door enig 
ander document, enige correspondentie of enige andere mondelinge dan wel schriftelijke verklaring 
van Belgacom, Scarlet of een met hen Verbonden Vennootschap. 
 

A. Afstoting van Scarlet netwerkinfrastructuur 
 

1. Belgacom verbindt er zich toe, uiterlijk op de laatste werkdag van de Afstotingsperiode: 
 

- (i) een (desgevallend meerdere) bindende overeenkomst(en) aan de Raad voor te 
leggen waarin Scarlet en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen zich verbinden 
tot de verkoop van de Af te Stoten Infrastructuur (desgevallend een deel van de Af te 
Stoten Infrastructuur) aan een voorgestelde Koper (desgevallend meerdere 
voorgestelde Kopers) alsmede (ii) een gemotiveerd verzoek tot goedkeuring van de 
Koper(s), dan wel 

 
- over te gaan tot de aanstelling van een Divestiture Trustee (indien de Raad op 

voornoemde datum de nodige goedkeuring voor deze aanstelling heeft verleend). 
 

één en ander volgens de hierna volgende bepalingen. 
 
2. Belgacom maakt zich sterk dat Scarlet, vanaf de datum van de Beslissing tot aan de voltooiing 

van de verkoop van de Af te Stoten Infrastructuur, die infrastructuur in stand zal houden 
overeenkomstig goed zakelijk gebruik. Meer bepaald zal Belgacom noch Scarlet enige 
handelingen stellen die een significante negatieve invloed hebben op de waarde of de 
verkoopbaarheid van de Af te Stoten Infrastructuur. Met betrekking tot dit deel van de 
Verbintenis geldt voorts hetgeen volgt: 

 
- Belgacom zal, uiterlijk vier weken na de datum van de Beslissing, een door de Raad 

goedgekeurde "Monitoring Trustee" aanstellen. Deze aanstelling geschiedt, mutatis 
mutandis, volgens de procedure die is uiteengezet in punt II-A.10, 11 en 12. Het 
mandaat van de Monitoring Trustee neemt van rechtswege een einde bij de voltooiing 
van de koop-verkoopovereenkomst(en) inzake de Af te Stoten Infrastructuur. 

 
- Belgacom zal aan de Monitoring Trustee, uiterlijk acht weken na de Closingdatum, 

een vertrouwelijk plan (het "Migratieplan") voorleggen dat toelichting biedt bij de inzet 
van middelen en mensen en de voornaamste geïdentificeerde uitdagingen met het 
oog op de migratie van de Scarlet-klanten, van de Af te Stoten Infrastructuur naar het 
Belgacom-netwerk, binnen een periode van [vertrouwelijk - zakengeheim]  na de 
datum van de Beslissing. Het Migratieplan kan door Belgacom worden geactualiseerd 
in functie van onvoorziene omstandigheden waarvan Belgacom in de loop van de 
uitvoering van het Migratieplan kennis krijgt. Belgacom zal eveneens, uiterlijk vijftien 
dagen na het einde van elke maand, aan de Monitoring Trustee een 
vooruitgangsrapport voorleggen. 



NNIIEETT--VVEERRTTRROOUUWWEELLIIJJKKEE  VVEERRSSIIEE  
  

 7 

 
- De Monitoring Trustee zal als opdracht hebben (i) het toezien op de naleving door 

Scarlet van de verbintenis inzake de instandhouding van de Af te Stoten Infrastructuur 
alsmede (ii) na te gaan of Belgacom (rekening houdend met de toegewezen mensen 
en middelen) redelijke inspanningen levert om het Migratieplan tot een goed einde te 
brengen.  

 
- De Monitoring Trustee moet onafhankelijk zijn van de Partijen, over de nodige 

vakbekwaamheid beschikken om zijn hierboven omschreven opdracht uit te voeren, 
en mag geen tegenstrijdige belangen hebben of ontwikkelen.  De Monitoring Trustee 
wordt vergoed door Partijen op een manier die geen afbreuk doet aan de 
onafhankelijkheid en de effectiviteit van de Monitoring Trustee bij de vervulling van 
zijn opdracht. 

 
- Deze Verbintenis doet geen afbreuk aan het recht van Partijen om alle nodige 

stappen te ondernemen teneinde te verzekeren dat alle diensten aan de klanten van 
Scarlet, na de overdracht van de Af te Stoten Infrastructuur, worden geleverd op basis 
van andere infrastructuur van Belgacom en/of Scarlet.  

 
3. Teneinde potentiële kopers toe te laten een onderzoek te verrichten van de Af te Stoten 

Infrastructuur garandeert Belgacom dat Scarlet dan wel de met Scarlet Verbonden 
Vennootschappen, mits eerbiediging van gebruikelijke clausules inzake vertrouwelijkheid en 
afhankelijk van het stadium van het verkoopsproces, aan potentiële Kopers redelijke 
informatie zullen verstrekken met betrekking tot de Af te Stoten Infrastructuur. Deze 
Verbintenis doet geen afbreuk aan het recht van Belgacom en Scarlet alsmede de met Scarlet 
Verbonden Vennootschappen om met één of meerdere partijen geen onderhandelingen te 
voeren dan wel de onderhandelingen met die partij te beëindigen. 

 
4. Belgacom en Scarlet hebben het recht maar niet de verplichting om in te gaan op biedingen 

die geen betrekking hebben op het geheel van de Af te Stoten Infrastructuur.  
 
5. Uiterlijk vijftien dagen na het einde van elke maand na de datum van de Beslissing (of op elk 

verzoek van de Raad voor de Mededinging) 
 

- zal Belgacom vertrouwelijke schriftelijke verslagen (in het Engels) aan de Raad voor 
de Mededinging verstrekken over de stand van de onderhandelingen met potentiële 
Kopers van de Af te Stoten Infrastructuur; 

 
- zal de Monitoring Trustee vertrouwelijke schriftelijke verslagen (in het Engels) aan de 

Raad voor de Mededinging (met een kopie aan Belgacom) verstrekken over de 
naleving van de verbintenis aangaande de instandhouding van de Af te Stoten 
Infrastructuur. Daarnaast kan de Monitoring Trustee aan de Raad (met een kopie aan 
Belgacom) opmerkingen bezorgen met betrekking tot de door Belgacom overgelegde 
vooruitgangsrapporten, zulks behoudens bijzondere omstandigheden uiterlijk één 
week na ontvangst van die rapporten. 

 
6. De koop-verkoopovereenkomst(en) met de Koper(s) van de Af te Stoten Infrastructuur zal 

(zullen) onder meer bepalen dat  
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- de voltooiing van die overeenkomst(en) (te begrijpen als de datum waarop de Koper 
het bezit verwerft van de Af te Stoten Infrastructuur tegen betaling van de 
overeengekomen koopprijs en eventuele nakoming van andere door de Koper 
aangegane verbintenissen) plaatsvindt uiterlijk [vertrouwelijk - zakengeheim]  na de 
datum van de Beslissing (onder voorbehoud van een eventueel door de Raad 
verleend uitstel, in voorkomend geval uit hoofde van een onvoorziene vertraging bij de 
goedkeuring van de Koper zoals bepaald in II-A.8 e.v. of uit hoofde van onvoorziene 
omstandigheden); Belgacom erkent en aanvaardt dat, indien uit de in punt II-A.5 
bedoelde opmerkingen van de Monitoring Trustee zou blijken dat Belgacom geen 
redelijke inspanningen levert om het Migratieplan (desgevallend zoals geactualiseerd) 
tot een goed einde te brengen, de Raad, na Belgacom daarover te hebben gehoord, 
kan beslissen dat de overdracht, aan de door de Raad goedgekeurde Koper(s), van 
de Af te Stoten Infrastructuur dient plaats te vinden uiterlijk [vertrouwelijk - 
zakengeheim]  na de datum van de Beslissing; 

 
- voor zover de Koper(s) dit wenst/wensen, de Koper(s) met betrekking tot één of 

meerdere Scarlet POP's (d.w.z. fysische locaties) die zich bevinden in gebouwen die 
Scarlet huurt van derde partijen (andere dan Belgacom en de met Belgacom 
Verbonden Vennootschappen) en waarin uitsluitend fiber/SDH-apparatuur aanwezig 
is, de rechten en verplichtingen verkrijgt/verkrijgen onder voorbehoud van instemming 
van contractuele tegenpartijen waar deze is vereist. Te dien einde maakt Belgacom 
zich sterk dat Scarlet (en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen) zich niet 
zullen verzetten tegen de overdracht aan de Koper(s) van de rechten en 
verplichtingen uit de bestaande huurovereenkomsten met betrekking tot deze POP's, 
inclusief de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de verbinding tussen 
de glasvezel "bacbbone" van het Scarlet netwerk en de POP's die zich op privé-
terrein bevinden. De voornoemde mogelijkheid bestaat niet voor de Scarlet POP's die 
zich bevinden in gebouwen die Scarlet huurt van derde partijen (andere dan 
Belgacom en de met Belgacom Verbonden Vennootschappen) en waarin (ook) 
andere apparatuur dan fiber/SDH-apparatuur aanwezig is. Voor de goede orde wordt 
bevestigd dat in dergelijk geval de fiber/SDH-apparatuur van Scarlet die in de van 
derde partijen gehuurde gebouwen aanwezig is, evenals de netwerkelementen die de 
glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk verbinden met het privé-terrein van de 
eigenaar van de gebouwen, tot de Af te Stoten Infrastructuur behoren (zulks tot op de 
grens tussen het openbaar domein en het betrokken privé-terrein) en de daaraan 
verbonden rechten en verplichtingen bij de voltooiing van de koop-
verkoopovereenkomst(en) aan de Koper(s) zullen toekomen. 

 
- voor zover de Koper(s) dit wenst/wensen, de Koper(s) met betrekking tot één of 

meerdere bestaande collocatieruimtes waarover Scarlet in Belgacom-gebouwen 
beschikt (met inbegrip van de fiber/SDH-apparatuur van Scarlet die zich in die ruimtes 
bevindt maar met uitzondering van apparatuur die zich in die ruimtes bevindt en 
eigendom is en blijft van Belgacom), de rechten en verplichtingen verkrijgt/verkrijgen 
uiterlijk 18 maanden na de datum van de Beslissing (onder voorbehoud van een 
eventueel door de Raad verleend uitstel, in voorkomend geval uit hoofde van een 
onvoorziene vertraging bij de goedkeuring van de Koper zoals bepaald in II-A.8 e.v. of 
uit hoofde van onvoorziene omstandigheden). In dergelijk geval zullen ook de rechten 
en verplichtingen met betrekking tot de integrale verbinding tussen de glasvezel 
"backbone" van het Scarlet netwerk en de betrokken collocatieruimte(s) tot de Af te 
Stoten Infrastructuur behoren; 
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- de Partijen – alsmede de met hen Verbonden Vennootschappen gedurende een 

periode van vijf jaar na de datum van de Beslissing rechtstreeks noch onrechtstreeks, 
een belang in of zeggenschap verwerven over het geheel of een significant gedeelte 
van de Af te Stoten Infrastructuur tenzij de Raad voor de Mededinging 
voorafgaandelijk vaststelt dat de marktstructuur dermate is gewijzigd dat de 
afwezigheid van een belang in dan wel zeggenschap over de Af te Stoten 
Infrastructuur niet langer vereist is voor de toelaatbaarheid van de Voorgenomen 
Transactie; 

 
- Belgacom redelijke inspanningen zal leveren om het personeel van Scarlet dat thans 

taken verricht die specifiek verband houden met de Af te Stoten Infrastructuur en dat 
door de Koper(s) redelijkerwijze wordt geïdentificeerd als noodzakelijk voor de 
exploitatie, er toe te bewegen hun professionele relatie, vanaf de voltooiing van de 
koop-verkoopovereenkomst(en), verder te zetten bij de Koper(s) van de Af te Stoten 
Infrastructuur. 

 
7. De koop-verkoopovereenkomst met de Koper(s) van de Af te Stoten Infrastructuur dient te zijn 

onderworpen aan de goedkeuring van de Koper door de Raad voor de Mededinging. 
Belgacom erkent en aanvaardt dat de goedkeuring van de Koper(s) door de Raad van de 
Mededinging kan worden geweigerd indien de Koper(s) niet voldoet (voldoen) aan één of 
meerdere van de volgende voorwaarden: 

 
- onafhankelijk is (zijn) van en niet verbonden is (zijn) met de Partijen; 

 
- de nodige financiële middelen, deskundigheid en drijfveren heeft (hebben) om de Af 

te Stoten Infrastructuur te behouden en te exploiteren in het kader van een 
levensvatbare activiteit die concurreert met één of meer van de activiteiten van de 
Partijen of andere marktspelers; 

 
- op het eerste gezicht, op basis van de informatie die ter beschikking staat van de 

Raad voor de Mededinging, geen omzet (in de zin van artikel 7 §1 WBEM) realiseert 
die, samen genomen met de omzet die eventueel is verbonden aan de Af te Stoten 
Infrastructuur, zou impliceren dat de tenuitvoerlegging van de koop-
verkoopovereenkomst is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de 
Raad (of van een andere bevoegde mededingingsautoriteit) én wanneer te voorzien 
valt dat die goedkeuring niet (althans niet zonder ongebruikelijke vertraging) kan 
worden verkregen. 

 
8. Zodra een bindende koop-verkoopovereenkomst is gesloten tussen Scarlet en/of de met 

Scarlet Verbonden Vennootschappen en een Koper (en uiterlijk op de laatste werkdag van de 
Afstotingsperiode) zal Belgacom aan de Raad voor de Mededinging een gemotiveerd voorstel 
van goedkeuring van de Koper voorleggen.  

 
9. Indien Belgacom de Raad uiterlijk op de laatste werkdag van de Afstotingsperiode niet één of 

meer bindende koop-verkoopovereenkomst(en) voorlegt (i) met een (dan wel: meerdere) 
Koper(s) die voldoet (dan wel: elk voldoen) aan de hiervoor (nr. II-A.7) opgesomde 
voorwaarden en (ii) die betrekking heeft (dan wel: tezamen genomen betrekking hebben) op 
het geheel van de Af te Stoten Infrastructuur, dan zal de verkoop van de Af te Stoten 
Infrastructuur (dan wel van het gedeelte van de Af te Stoten Infrastructuur waarvoor geen door 
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de Raad goedgekeurde Koper is gevonden) worden toevertrouwd aan de Divestiture Trustee 
met toepassing van de hierna (II-A.10 e.v.) weergegeven bepalingen. 

 
10. Belgacom zal uiterlijk [vertrouwelijk - zakengeheim]  voor het aflopen van de 

Afstotingsperiode (tenzij op die datum een of meer bindende koop-verkoopovereenkomst(en) 
zou(den) zijn gesloten met een of meerdere Koper(s) met betrekking tot het geheel van de Af 
te Stoten Infrastructuur) aan de Raad voor de Mededinging ter goedkeuring een lijst van één 
of meerdere personen voorleggen waarvan de benoeming als Divestiture Trustee wordt 
voorgesteld. Het voorstel zal informatie bevatten die de Raad voor de Mededinging in staat 
stelt om te verifiëren dat de voorgestelde Divestiture Trustee voldoet aan de voorwaarden 
uiteengezet in II.A-13 hierna en dat het mandaat van de Trustee voldoet aan het gestelde in II-
A.14 hierna. 

 
11. Belgacom erkent en aanvaardt dat de Raad voor de Mededinging over een 

beoordelingsvrijheid beschikt om de voorgestelde persoon (personen) goed te keuren of af te 
wijzen en de voorgestelde mandaten goed te keuren, waar nodig onder voorbehoud van 
wijzigingen die hij noodzakelijk acht teneinde de Divestiture Trustee toe te laten zijn 
verplichtingen te vervullen. Indien slechts één van de voorgestelde personen wordt 
goedgekeurd, zal Belgacom de betrokken persoon als Divestiture Trustee benoemen 
overeenkomstig het door de Raad voor de Mededinging goedgekeurde mandaat. Indien meer 
dan één persoon wordt goedgekeurd, is Belgacom vrij om de te benoemen Divestiture Trustee 
te kiezen uit de goedgekeurde personen. De Divestiture Trustee wordt benoemd binnen een 
week na de goedkeuring door de Raad voor de Mededinging overeenkomstig het door de 
Raad voor de Mededinging goedgekeurde mandaat. Indien alle door Belgacom voorgestelde 
personen zouden worden afgekeurd zal Belgacom, overeenkomstig de hiervoor uiteengezette 
voorwaarden en procedure, de namen van minstens twee andere personen aan de Raad 
voorleggen binnen een week na kennisgeving van de afkeuring. Indien ook alle naderhand 
voorgestelde personen zouden worden afgewezen door de Raad zal de Raad zelf een 
persoon voordragen, die Belgacom als Divestiture Trustee zal benoemen, of laten benoemen, 
overeenkomstig een door de Raad voor de Mededinging goedgekeurd mandaat. 

 
12. Indien de Divestiture Trustee zijn taken onder de Verbintenissen niet langer uitvoert of voor 

enige andere geldige reden, met inbegrip van de blootstelling van de Divestiture Trustee aan 
een belangenconflict,  

 
- mag de Raad voor de Mededinging, na de Divestiture Trustee te hebben gehoord, 

Belgacom verzoeken om de Divestiture Trustee te vervangen; of 
 

- mag Belgacom, mits voorafgaande goedkeuring door de Raad voor de Mededinging, 
de Divestiture Trustee vervangen. 

 
Indien de Divestiture Trustee wordt ontslagen overeenkomstig het voorgaande kan de 
Divestiture Trustee verplicht worden om zijn taken voort te zetten totdat een nieuwe Trustee is 
aangetreden aan wie de Divestiture Trustee alle relevante informatie heeft doorgegeven. De 
nieuwe Divestiture Trustee wordt benoemd overeenkomstig de hiervoor uiteengezette 
procedure.  

 
13. De Divestiture Trustee moet onafhankelijk zijn van de Partijen, over de nodige 

vakbekwaamheid beschikken voor het uitvoeren van zijn opdracht, bijvoorbeeld als een 
zakenbank, consultant of accountantskantoor, en mag geen strijdige belangen hebben of 
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ontwikkelen. De Divestiture Trustee wordt vergoed door de Partijen op een manier die geen 
afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en de effectiviteit van de Divestiture Trustee bij het 
vervullen van zijn opdracht. 

 
14. Het mandaat van de Divestiture Trustee heeft betrekking op de overdracht van de Af te Stoten 

Infrastructuur (of het gedeelte van die Infrastructuur die nog niet is afgestoten op het ogenblik 
dat de Divestiture Trustee wordt aangesteld). In het bijzonder gelden volgende bepalingen: 

 
- De Divestiture Trustee kan binnen de termijn die door de Raad is vastgesteld in de 

beslissing waarmee de Trustee wordt goedgekeurd, overgaan tot de verkoop, namens 
Scarlet en/of de met Scarlet Verbonden Vennootschappen, van de nog Af te Stoten 
Infrastructuur zonder daarbij gebonden te zijn aan een minimumprijs, en zulks aan 
een Koper die door de Raad voor de Mededinging dient te worden goedgekeurd met 
inachtneming van de hiervoor (II-A.7) genoemde vereisten.  

 
- Belgacom maakt zich sterk dat Scarlet en de met Scarlet Verbonden 

Vennootschappen hun medewerking en bijstand zullen verlenen en alle informatie 
verstrekken die de Divestiture Trustee redelijkerwijze nodig heeft om zijn opdracht te 
vervullen. De Divestiture Trustee zal, voor zover nodig voor de uitvoering van zijn 
mandaat, toegang hebben tot de boeken, documenten en technische informatie met 
betrekking tot de nog Af te Stoten Infrastructuur.  

 
- De Divestiture Trustee zal een koop-verkoopovereenkomst kunnen aangaan aan 

bepalingen die hij passend acht om een snelle verkoop binnen de door de Raad 
gestelde termijn mogelijk te maken, met dien verstande dat (i) de datum van de 
voltooiing van de met tussenkomst van de Divestiture Trustee gesloten overeenkomst 
niet eerder kan vallen dan het einde van de uitvoering van het Migratieplan (zoals 
gedefinieerd in punten II-A.2, tweede en II-A.6, eerste gedachtestreepje), tenzij 
Belgacom voorafgaandelijk en schriftelijk instemt met een eerdere voltooiingsdatum, 
(ii) gebeurlijke verklaringen en waarborgen (representations and warranties) van de 
verkoper(s) en de daarmee verbonden (schade)vergoedingen (indemnification) in 
redelijke verhouding moeten staan tot de bedongen verkoopprijs en (iii) alle met 
tussenkomst van de Divestiture Trustee gesloten koop-verkoopovereenkomsten 
inzake de Af te Stoten Infrastructuur aan de Koper(s) de verplichting zullen opleggen 
waarvan sprake in II-E.2 hierna. 

 
- Belgacom maakt zich sterk dat Scarlet en/of de met Scarlet Verbonden 

Vennootschappen de nodige volmachten zullen verlenen aan de Divestiture Trustee 
om de verkoop en de voltooiing van de verkoop tot stand te brengen in 
overeenstemming met de bepalingen van dit deel II-A. Op verzoek van de Divestiture 
Trustee zal Belgacom ervoor zorgen dat de documenten die vereist zijn voor het tot 
stand brengen van de verkoop en de voltooiing ervan, worden ondertekend. 

 
- De Divestiture Trustee zal, in overeenstemming met het verkregen mandaat, de 

rechtmatige financiële belangen van Belgacom, Scarlet en de met Scarlet Verbonden 
Vennootschappen beschermen met dien verstande dat de machtiging van de 
Divestiture Trustee om de nog Af te Stoten Infrastructuur binnen de door de Raad 
gestelde termijn te verkopen, onherroepelijk is.  
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- De Raad voor de Mededinging kan, op eigen initiatief of op verzoek van de Divestiture 
Trustee of van Belgacom, bevelen of instructies geven aan de Divestiture Trustee 
teneinde voornoemde verkoop te verwezenlijken. 

 
15. De Divestiture Trustee zal vertrouwelijke schriftelijke verslagen (in het Engels) over de stand 

van de onderhandelingen met potentiële Kopers van nog de Af te Stoten Infrastructuur aan de 
Raad voor de Mededinging verstrekken uiterlijk vijftien dagen na het einde van elke maand na 
de datum waarop hij is aangesteld. 

 
B. Mogelijkheid voor Scarlet-klanten om van operator te veranderen 

 
1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen geen 

aanspraak zullen maken op enige contractuele schadevergoeding waarop zij recht zouden 
hebben uit hoofde van de voortijdige beëindiging, door hun klanten, van overeenkomsten 
inzake de levering van Scarlet ADSL 6 of 20MB dan wel Scarlet One, 

 
- voor zover de betrokken klanten, binnen een termijn van drie maanden die ingaat op 

de Closingdatum en in overeenstemming met de geldende contractuele bepalingen, 
de betrokken overeenkomsten beëindigen, en 

 
- met dien verstande dat de door de klanten te respecteren opzegtermijn, zoals 

voorzien in de Scarlet algemene voorwaarden van verkoop, 30 dagen na de 
eerstvolgende facturatiedatum bedraagt. 

 
2. Deze verbintenis doet geen afbreuk aan het recht van de betrokken klanten op terugbetaling 

van eventuele waarborgsommen (waar toepasselijk, en in overeenstemming met de geldende 
afspraken) en evenmin aan het recht van Scarlet en de met Scarlet Verbonden 
Vennootschappen op betaling, door de betrokken klanten, van alle contractueel verschuldigde 
sommen andere dan de schadevergoeding waarvan sprake in II-B.1 hiervoor. 

 
3. Van deze verbintenis zal door Scarlet melding worden gemaakt op haar website gedurende 

de termijn waarvan sprake in II-B.1 hiervoor. 
 

C. Scarlet concept en aanbod van Scarlet bestemd voor eindgebruikers 
 

1. Belgacom verbindt zich ertoe om, gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf de datum 
van de Beslissing, het op 5 november 2008 bestaande Scarlet concept en merk en de op 5 
november 2008 bestaande Scarlet-producten en -diensten bestemd voor eindgebruikers zoals 
limitatief opgesomd in bijlage 4 te behouden op het gehele Belgische grondgebied onder het 
Scarlet merk en aan dezelfde voorwaarden wat betreft beschikbaarheid, prijs, upload- en 
downloadsnelheid en volumelimieten. 

 
Deze Verbintenis is onderworpen aan de volgende modaliteiten en voorwaarden: 

 
- deze Verbintenis geldt niet voor tijdelijke promotieacties die door Scarlet of de met 

haar Verbonden Vennootschappen worden gevoerd en die bestaan op enig ogenblik 
vanaf 5 november 2008 tot en met de Closingdatum; 

 



NNIIEETT--VVEERRTTRROOUUWWEELLIIJJKKEE  VVEERRSSIIEE  
  

 13

- deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen Verbonden 
Vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en diensten in de markt te 
introduceren; 

 
- deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen Verbonden 

Vennootschappen om de prijzen van op 5 november 2008 bestaande producten en 
diensten te verlagen; 

 
- deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover de verplichtingen die aan Belgacom 

worden opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de 
markten voor elektronische communicatie de uitvoering van deze Verbintenis 
toelaten. 

 
D. Eindgebruikersovereenkomsten 

 
1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen na de 

Closingdatum: 
 

- alle Eindgebruikersovereenkomsten zullen eerbiedigen aan de vóór 5 november 2008 
gepubliceerde tarieven of promoties en in overeenstemming met de bepalingen van 
die overeenkomsten (met inbegrip van de prijs); voor alle duidelijkheid verhindert deze 
Verbintenis Belgacom noch Scarlet noch de met hen Verbonden Vennootschappen 
om nieuwe of verbeterde producten en diensten aan te bieden aan bestaande klanten 
of bestaande producten en diensten te vervangen door nieuwe producten en diensten 
zonder enig financieel nadeel voor de bestaande klanten; 

 
- geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele mogelijkheid om de 

Eindgebruikersovereenkomsten te beëindigen en dit gedurende minstens drie jaar te 
rekenen vanaf de datum van de Beslissing, tenzij (en voor zover de overeenkomst 
zulks toelaat) in geval van wanprestatie van de medecontractant of in geval van 
overmacht; voor alle duidelijkheid verhindert deze Verbintenis niet dat een 
eindgebruiker beroep doet op Verbintenis II-B. 

 
2. Deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover de verplichtingen die aan Belgacom worden 

opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de markten voor 
elektronische communicatie de uitvoering van deze Verbintenis toelaten. 

 
E. Dark Fibre Overeenkomsten 

 
1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen: 
 

- na de Closingdatum alle Dark Fibre Overeenkomsten zullen eerbiedigen in 
overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomsten (met inbegrip van de 
prijs en eventuele verplichtingen inzake technische ondersteuning en onderhoud); 

 
- na de Closingdatum geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele 

mogelijkheid om de Dark Fibre Overeenkomsten te beëindigen en dit gedurende een 
periode vanaf de datum van de Beslissing en tot de voltooiing van de koop-
verkoopovereenkomst(en) inzake de Af te Stoten Infrastructuur, tenzij (en voor zover 
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de overeenkomst zulks toelaat) in geval van wanprestatie van de medecontractant of 
in geval van overmacht. 

 
2. Deze Verbintenis vervalt indien, voor zover en vanaf het ogenblik dat de activa waarop de 

betrokken Dark Fiber Overeenkomsten betrekking hebben, als onderdeel van de Af te Stoten 
Infrastructuur worden overgedragen aan een Koper, op voorwaarde dat de met de Koper 
gesloten koop-verkoopovereenkomst eveneens de verplichting bevat voor de Koper om alle 
op het ogenblik van die overeenkomst bestaande Dark Fibre Overeenkomsten die betrekking 
hebben op de door de Koper verworven activa, te eerbiedigen in overeenstemming met de 
bepalingen van die overeenkomsten. 

 
F. Groothandelsovereenkomsten en groothandelsaanbod van Scarlet 

 
1. Belgacom garandeert dat Scarlet en de met Scarlet Verbonden Vennootschappen: 
 

- na de Closingdatum alle Groothandelsovereenkomsten zullen eerbiedigen in 
overeenstemming met de bepalingen van die overeenkomsten (met inbegrip van de 
prijs en eventuele verplichtingen inzake technische ondersteuning en onderhoud); 
voor alle duidelijkheid verhindert deze Verbintenis Belgacom noch Scarlet noch de 
met hen Verbonden Vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en 
diensten aan te bieden aan bestaande klanten of bestaande producten en diensten te 
vervangen door nieuwe producten en diensten zonder enig financieel nadeel voor de 
bestaande klanten; 

 
- na de Closingdatum geen gebruik zullen maken van de eventuele contractuele 

mogelijkheid om de Groothandelsovereenkomsten te beëindigen en dit gedurende 
minstens drie jaar te rekenen vanaf de datum van de Beslissing, tenzij (en voor zover 
de overeenkomst zulks toelaat) in geval van wanprestatie van de medecontractant of 
in geval van overmacht; 

 
- na de Closingdatum aan de contractuele tegenpartij de mogelijkheid zullen bieden 

om, in voorkomend geval, de Groothandelsovereenkomsten die bestaan op 5 
november 2008 te verlengen in overeenstemming met de eventueel bestaande 
contractuele bepalingen van de op 5 november 2008 geldende versie van die 
overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een stilzwijgende verlengingsclausule) tot 
maximaal drie jaar na de datum van de Beslissing. 

 
2. Belgacom verbindt zich er eveneens toe om, gedurende minstens drie jaar te rekenen vanaf 

de datum van de Beslissing, het op 5 november 2008 bestaande groothandelsaanbod van 
Scarlet zoals limitatief opgesomd in bijlage 5 te behouden aan dezelfde voorwaarden wat 
betreft prijs, upload- en downloadsnelheid en volumelimieten, onder voorbehoud van 
beschikbare capaciteit. 

 
Deze Verbintenis is onderworpen aan de volgende modaliteiten en voorwaarden: 

 
- deze Verbintenis geldt niet voor tijdelijke promotieacties die door Scarlet of de met 

haar Verbonden Vennootschappen worden gevoerd en die bestaan op enig ogenblik 
vanaf 5 november 2008 tot en met de Closingdatum; 
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- deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen Verbonden 
Vennootschappen om nieuwe of verbeterde producten en diensten in de markt te 
introduceren; 

 
- deze Verbintenis verhindert Belgacom noch Scarlet noch de met hen Verbonden 

Vennootschappen om de prijzen van op 5 november 2008 bestaande producten en 
diensten te verlagen. 

 
3. Deze Verbintenis geldt enkel indien en voor zover (i) de verplichtingen die aan Belgacom 

worden opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de markten voor 
elektronische communicatie de uitvoering van deze Verbintenis toelaten, en (ii) het BIPT 
bevestigt dat deze Verbintenis geen deel uitmaakt van of aanzien kan worden als 
referentiepunt voor het gereguleerde aanbod van Belgacom. Teneinde voornoemde 
bevestiging van het BIPT te bekomen, zal Belgacom na de Closing contact opnemen met het 
BIPT en de bepalingen van één of meer Groothandelsovereenkomsten aan het BIPT 
voorleggen. 

 
G. De Cybercenter Overeenkomst 

 
[vertrouwelijk – bevat zakengeheimen van Scarlet en  van BASE] 
 

H. Bijkomende groothandelsverbintenissen  
 
1. Belgacom verbindt er zich toe dat, onder voorbehoud van andere reglementaire verplichtingen 

die haar zijn of worden opgelegd, binnen haar referentieaanbod BROBA ADSL2+ de rental 
fee voor de BROBA ADSL2+ dienst niet meer zal bedragen dan een maandelijkse vergoeding 
van 6,26 EUR (ex BTW). 

 
2. Belgacom verbindt er zich toe om vanaf de Closingdatum geen gebruik te maken van de 

mogelijkheid voorzien in de Beslissing van het BIPT van 11 augustus 2006 (Markt 9) om 
verhoogde vaste beëindigingstarieven toe te passen (principe van de 15% verhoging voorzien 
voor alternatieve operatoren) voor de beëindiging van verkeer op de vaste geografische 
nummers van Scarlet of met Scarlet Verbonden Vennootschappen. 
 
I. Nationale prijszetting inzake breedbanddiensten en inzake diensten van vaste 
telefonie 

 
1. Belgacom verbindt zich ertoe om, gedurende een periode van [vertrouwelijk - zakengeheim]  

die ingaat op de datum van de Beslissing, op het gehele Belgische grondgebied uniforme 
basistarieven toe te passen ten aanzien van diensten aan residentiële klanten inzake (i) DSL-
gebaseerde breedbandinternettoegang vanaf een vaste locatie en (ii) toegang tot het vaste 
PSTN-netwerk en (iii) het tariefplan iTalk zoals dat bestaat op 5 november 2008. 

 
2. Voor doeleinden van deze verbintenis is onder "residentiële klanten" te begrijpen alle 

gebruikers die geen BTW nummer (hoeven te) hebben. 
 
3. Deze verbintenis heeft geen betrekking op tijdelijke promoties die gunstiger zijn dan het op dat 

ogenblik geldende basistarief. 
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III. Inwerkingtreding van en rapportage over de voo rgestelde Verbintenissen 
 
1. De Verbintenissen zullen in werking treden indien (a) de Voorgenomen Transactie (zonder 

voorwaarden of verplichtingen andere dan het aangaan van deze Verbintenissen) op basis 
van artikel 59 § 6, eerste lid WBEM ten laatste op 31 december 2008 wordt goedgekeurd door 
de Raad voor de Mededinging en (b) de Closing van de Voorgenomen Transactie plaatsvindt. 

 
2. Belgacom zal na verloop van elke periode van twaalf maanden een verslag opmaken gericht 

aan het Auditoraat bij de Raad voor de Mededinging inzake de toepassing van de hierboven 
vermelde Verbintenissen (met uitzondering van Verbintenis II-A, waarvoor separate 
rapporteringsregels gelden). Het eerste verslag zal betrekking hebben op de periode tot en 
met 31 december 2009. Het laatste verslag zal worden ingediend met betrekking tot het jaar 
waarin de geldingsduur van alle Verbintenissen is verstreken. 

 
 

IV. Herziening van de Verbintenissen 
 
1. Op verzoek van Belgacom, dat op ieder moment kan worden ingediend, kan de Raad voor de 

Mededinging één of meerdere Verbintenissen wijzigen, vervangen of volledig of gedeeltelijk 
opheffen, indien de handhaving van de opgelegde Verbintenissen niet langer verantwoord is, 
bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden of indien de toepassing, door 
Belgacom, van één of meerdere Verbintenissen zou strijden met de verplichtingen die aan 
Belgacom worden opgelegd in het kader van het regulerend toezicht door het BIPT op de 
markten voor elektronische communicatie. 

 
 

V. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
1. Deze Verbintenissen worden beheerst door Belgisch recht. Zij strekken er toe om, in 

overeenstemming met de bepalingen ervan, afdwingbare rechten tot stand te brengen ten 
gunste van derden. De rechten die door derde-begunstigden worden ontleend aan de 
Verbintenissen zijn noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar. Voor doeleinden van deze 
afdeling V zal de term Belgacom geacht worden eveneens te verwijzen naar de met Belgacom 
Verbonden Vennootschappen. 

 
2. Indien een derde-begunstigde van de Verbintenissen (daaronder begrepen een partij bij één 

van de Eindgebruikers-, Dark Fibre, Groothandels- of Cybercenter-overeenkomsten) beweert 
(a) dat Belgacom of de met haar Verbonden Vennootschappen de Verbintenissen niet zouden 
naleven en (b) als gevolg daarvan schade te lijden, dan zal de volgende procedure voor 
geschillenbeslechting toepassing vinden. 

 
3. Iedere derde-begunstigde van de Verbintenissen die gebruik wenst te maken van de 

geschillenbeslechtingsprocedure (hierna: "Verzoekster") dient daartoe een schriftelijk verzoek 
in bij Belgacom waarin Verzoekster de redenen uiteenzet waarom (a) Belgacom de 
Verbintenissen niet zou naleven en (b) Verzoekster als gevolg daarvan schade zou lijden. 
Belgacom en Verzoekster doen al het mogelijke om dit meningsverschil en elk daaruit 
voortvloeiend geschil in der minne te regelen door middel van onderling overleg en 
samenwerking en dit binnen een redelijke termijn die maximaal vijftien werkdagen bedraagt 
vanaf de ontvangst van het verzoek door Belgacom. 

 



NNIIEETT--VVEERRTTRROOUUWWEELLIIJJKKEE  VVEERRSSIIEE  
  

 17

4. Indien Belgacom en Verzoekster het niet eens raken over een minnelijke regeling binnen de 
hierboven vermelde termijn, zal Verzoekster een verzoekschrift tot arbitrage indienen bij het 
secretariaat van CEPINA, waarvan een kopie wordt bezorgd aan Belgacom. Verzoekster mag 
daartoe gebruik maken van het modelformulier dat aan deze Verbintenissen is gehecht 
(Bijlage 6). Dit verzoekschrift zet de redenen uiteen waarom (a) Belgacom de Verbintenissen 
niet zou naleven en (b) Verzoekster als gevolg daarvan schade zou lijden. Bovendien bevat 
het Verzoekschrift een voldoende duidelijke omschrijving van de handelingen die Belgacom 
volgens Verzoekster zou moeten stellen. 

 
5. Binnen één maand na ontvangst van het verzoekschrift zal Belgacom haar antwoord indienen 

bij het secretariaat van CEPINA, met een kopie aan Verzoekster. 
 
6. Het scheidsgerecht is samengesteld uit drie arbiters. Verzoekster, enerzijds, en Belgacom, 

anderzijds, zullen terzake elk één arbiter aanduiden, respectievelijk in het verzoekschrift en in 
het antwoord. De door hen aangeduide arbiters zullen gezamenlijk een derde arbiter 
aanduiden, die als voorzitter van het scheidsgerecht zal fungeren, en zulks binnen een termijn 
van maximaal tien werkdagen na de ontvangst, door Verzoekster, van het antwoord van 
Belgacom. CEPINA bevestigt vervolgens de benoeming van de drie arbiters overeenkomstig 
zijn reglement en overeenkomstig de regels van onderhavig document. Indien Belgacom en 
Verzoekster niet zijn overgegaan tot de aanduiding van een arbiter of indien de twee 
aangeduide arbiters niet tot een akkoord komen met betrekking tot de derde arbiter binnen de 
hierboven vermelde termijn, worden de benoemingen verricht overeenkomstig het reglement 
van CEPINA. 

 
7. De taal van de arbitrage is het Nederlands of het Frans (naar keuze van Verzoekster) en de 

plaats van de arbitrage is Brussel. 
 
8. Het scheidsgerecht kan alle relevante informatie opvragen bij Belgacom of Verzoekster 

teneinde aan de arbiters toe te laten een beslissing te nemen. De arbiters zullen de 
zakengeheimen of andere vertrouwelijke informatie van een partij bij de arbitrage niet bekend 
maken aan de andere partij of aan enige derde. 

 
9. Het scheidsgerecht regelt het geschil op basis van de Verbintenissen en de Beslissing. Alle 

vragen die niet door de Verbintenissen of door de Beslissing worden gedekt, worden beheerst 
door Belgisch recht. Het scheidsgerecht bepaalt in de arbitrale uitspraak de handelingen die 
desgevallend moeten worden gesteld door Belgacom teneinde de Verbintenissen na te leven 
ten aanzien van Verzoekster en, in voorkomend geval, de schade die door Belgacom dient te 
worden vergoed aan Verzoekster. Belgacom zal alle redelijke maatregelen nemen om op 
korte termijn uitvoering te geven aan de arbitrale uitspraak. 

 
10. De arbitrale uitspraak is bindend voor Belgacom en voor Verzoekster en niet vatbaar voor 

hoger beroep of verzet. De arbitrale uitspraak bepaalt eveneens dat de in het ongelijk 
gestelde partij alle arbitragekosten en alle kosten en honoraria van de in het gelijk gestelde 
partij betaalt. 

 
11. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Verbintenissen, is het reglement van CEPINA van 

toepassing voor wat betreft het verloop van de arbitrage. 
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Gedaan te Brussel, op 5 november 2008. 
 
 
Namens Belgacom NV van publiek recht, 
 
 
 
 
____________________ 
Didier Bellens 
Gedelegeerd bestuurder 
 
 
 
Bijlagen 

1. Algemene voorwaarden voor Eindgebruikersovereenkomsten; 
2. Exhaustieve lijst met medecontractanten van Dark Fibre Overeenkomsten [vertrouwelijk – 

bevat zakengeheimen van Scarlet] ; 
3. Exhaustieve lijst met medecontractanten van Groothandelsovereenkomsten [vertrouwelijk – 

bevat zakengeheimen van Scarlet] ; 
4. Oplijsting van het bestaande aanbod van Scarlet bestemd voor eindgebruikers; 
5. Oplijsting van het bestaande groothandelsaanbod van Scarlet; 
6. Model van CEPINA verzoekschrift (facultatief); 
7. Details met betrekking tot de Af te Stoten Infrastructuur [vertrouwelijk – bevat 

zakengeheimen van Scarlet ]; 
8. Overeenkomst tussen BASE en Facilicom van 24 juni 2004 getiteld Service specific 

agreement for the provision of Cybercenter Services [vertrouwelijk – bevat zakengeheimen 
van Scarlet en van BASE]  
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCARLET 
 
Artikel 1 : Definities 
Aansluiting: een telefonische of een andere aansluiting die het mogelijk 
maakt gebruik te maken van de Dienst. 
Consument: consument in de zin van artikel 1 van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument  
Dienst: het geheel van de door Scarlet geleverde diensten waarvoor de Klant 
een Overeenkomst heeft afgesloten bij Scarlet. 
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (telkens zowel in zijn 
hoedanigheid van Consument, als in zijn hoedanigheid van handelaar), met 
wie de Overeenkomst wordt gesloten. 
Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Scarlet die wordt 
beheerst door volgende documenten: (a) aanvraagformulier en eventuele 
bijlagen, (b) de dienst-specifieke voorwaarden, (c) de algemene voorwaarden. 
Afhankelijk van de dienst komt daarbij nog (d) de acceptable use policy. 
Partij(en): Scarlet en/of de Klant. 
Scarlet: is gevestigd aan de Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en is de 
handelsnaam van volgende vennootschappen: Uninet International NV, 
NETnet BVBA, Scarlet Extended NV en Scarlet Business NV.  
WHP: De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument. 
 
Artikel 2 : Contractuele relatie 
2.1 De contractuele relatie tussen de Klant en Scarlet wordt uitsluitend 
beheerst door de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de 
documenten die de Overeenkomst vormen hebben in de hierna vermelde 
volgorde voorrang op elkaar : 1. het aanvraagformulier en eventuele bijlagen, 
2. de dienst-specifieke voorwaarden, 3. de algemene voorwaarden, 4. de 
acceptable use policy, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeenkomen. Elk onderdeel maakt integraal deel uit van de 
Overeenkomst. De dienst-specifieke voorwaarden, de algemene voorwaarden 
en acceptable use policy zijn consulteerbaar via de website www.scarlet.be  
2.2 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en 
waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van 
toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. 
2.3 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts 
na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van Scarlet. Technische informatie in de 
vorm van catalogi, brochures, grafieken, illustraties en aanverwante, zijn 
bedoeld om een algemene indruk van Scarlet producten en diensten te geven, 
en zullen niet bindend zijn voor Scarlet. 
2.4 Het niet uitoefenen door Scarlet van één van haar rechten, of een 
gedeelte hiervan, bepaald in de Overeenkomst, kan nooit worden beschouwd 
als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen. 
2.5 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of 
onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 
De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal geïnterpreteerd worden in een 
betekenis die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische betekenis en het 
doel van deze bepaling. 
 
Artikel 3 : Prijzen – Betalingsvoorwaarden - Wijzigingen 
3.1 De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven of in andere 
contractuele documenten, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn 
steeds onder voorbehoud van wijzigingen inzake BTW en/of andere 
(verkoops-)belastingen, (nieuwe) vergoedingen en rechten van welke aard 
ook, die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. 
3.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen 
waarmee hij de bedragen verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via (a) een aan 
Scarlet gerichte domiciliërings-opdracht bij een Belgische bank, via (b) credit 
card van “VISA”, “EUROCARD/MASTERCARD” of “AMERICAN 
EXPRESS”, of via (c) overschrijving.  
3.3 (a) De aanrekening gebeurt aan de hand van een electronische 
rekening die de Klant per e-mail ontvangt en steeds kan consulteren op 
mijn.scarlet.be.  
 (b) De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te 
willen ontvangen (bv. igv. BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal 
worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is. 
 (c) de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de 
aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij dit mits het 
betalen van een administratieve kost van 0,62 euro (incl. BTW) consulteren 
op mijn.scarlet.be, of wordt dit – ingeval de Klant opteert voor een rekening 
op papier - bijgevoegd op de papieren rekening of factuur. 
3.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum 
rekening of 30 dagen na datum factuur tenzij anders bepaald op de 
rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden. 
 

 
 

 
 

 Ingeval van betaling via domiciliëringsopdracht of via credit card zal het 

3.5 De betaling zal vrij zijn van enige schuldvergelijking, zonder dat

 

deze bepaling een inbreuk kan uitmaken van artikel 32, 14° WHP.

 

3.6 Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de

 

wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde bedrag, berekend op

 

dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle

 

verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van

 

15% op het verschuldigde bedrag met een maximum van 500 EUR,

 

onverminderd het recht van Scarlet om betaling te eisen voor alle uitgevoerde

 

deurwaarder-en gerechtelijk kosten. 
3.7 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden

 

respectievelijk naar het e-mail adres en het postadres dat de Klant

 

oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend

 

schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Scarlet binnen de 10 
werkdagen na datum rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het betrokken bedrag 
geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de 
hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van 
bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). 
3.8     Ingeval van betwisting van de hoeveelheden aangewend bij de 
prijsberekening gelden de door Scarlet gehanteerde gegevens, meetwijzen, en 
berekeningswijzen als afdoend bewijs en dit tot bewijs van het tegendeel door 
de Klant. 
3.9 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de 
tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren. De 
wijzigingen worden per post, fax, e-mail of enig ander publiek 
communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand 
aan de invoegetreding ervan. De Klant heeft het recht om, in geval van 
nieuwe voorwaarden, zonder boete de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de 
laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging, 
indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging 
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste 
rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve ingeval van 
indexatie.Indien de Overeenkomst wordt beëidnigd dienen de nog 
verschuldigde bedragen op datum van beëindiging betaald te worden. De 
voorwaarden en/of tarieven on-line (op www.scarlet.be) hebben voorrang op 
de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds 
gesloten overeenkomsten. 
 
Artikel 4 : Duurtijd – Vroegtijdige beëindiging - Eindafrekening 
4.1 De duurtijd van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de dienst-
specifieke voorwaarden of het aanvraagformulier. 
4.2 Ingeval de Klant een Overeenkomst met bepaalde duur, vroegtijdig 
wil opzeggen, zal er een administrative kost aangerekend worden die gelijk is 
de helft van de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende 
periode (d.i. de periode tussen de vroegtijdige einddatum en de einddatum van 
de initïele contractsperiode). Bij vroegtijdige opzegging door de Klant zal de 
vroeftijdige einddatum (en dus afsluiting van de dienst) steeds samenvallen 30 
dagen na de eerstvolgende facturatiedag van de Klant. Deze facturatiedag is 
een vaste dag in de maand waarop voor de Klant een rekening of factuur 
wordt opgemaakt. Deze facturatiedag kan door de Klant steeds opgevraagd 
worden. 
4.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te zijn (fax, e-mail of 
aangetekende brief), en moeten gericht worden aan Scarlet, dienst 
Administratie. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds 
voorafgaan. 
4.4 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve 
loskoppeling van de dienst, zal Scarlet een eindafrekening maken, eventueel 
rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, 
alsook met eventuele variabele kost van de laatste periode.  
 
Artikel 5 : Zekerheidsstelling 
Scarlet behoudt zich het recht voor van de Klant een zekerheidsstelling te 
eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, 
na een vertraging of een incident met de betaling of indien de waarde van de 
Overeenkomst het rechtvaardigt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft 
verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder 
waarde van de Overeenkomst dient te worden verstaan de totale som die 
onder de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet verschuldigd is of zou zijn 
gedurende een opeenvolgende periode van 12 maanden en dit bij normale 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, 
geeft Scarlet geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de 
Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - 

gefactureerde bedrag geïnd worden binnen 7 dagen na datum rekening/factuur.
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behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding  geven tot enige 
aansprakelijkheid van Scarlet.  
6.2 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, 
het gebruik, het gebrekkig of niet functioneren, het niet beantwoorden van de 
Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie 
die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, 
het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, 
technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van de 
voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals 
telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software. 
6.3 In geen geval kan Scarlet, met inbegrip van haar werknemers, 
agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor 
ondermeer: 
- de keuze, het gebruik en de door de Klant bekomen resultaten m.b.t. de 
Dienst; 
- de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of 
Aansluiting, eventuele laattijdige Aansluiting of afwijzing van de aanvraag 
van de Dienst; 
- kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van 
de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te 
voeren; 
- een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen; 
- alle mogelijke schade met betrekking tot informatie, computerbestanden of 
data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, 
van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst; 
6.4 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van 
omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige 
provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid 
van het ontstaan van zulke schade. 
6.5 De Klant zal Scarlet vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, 
schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van 
derden in verband met handelingen van de Klant. 
6.6 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst 
aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 6.1 hierboven), is de totale 
aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde 
bedragen : 

- 2.500 EURO of 
- vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit 
hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden 
verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan 
het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de 
aansprakelijkheid van Scarlet. 

6.7 Klachten of betwistingen met betrekking tot de door Scarlet 
geleverde diensten dienen steeds binnen de 10 werkdagen na levering door 
Scarlet ingeval van goederen en 10 werkdagen na Aansluiting door Scarlet 
ingeval van diensten, per aangetekend schrijven gericht te worden aan de 
maatschappelijke zetel van Scarlet. Bij gebreke aan betwisting aanvaardt de 
Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de geleverde Diensten en 
produkten. Schade daarbij opgelopen door de Klant die niet binnen diezelfde 
termijn ter kennis van Scarlet is gebracht komt nooit voor vergoeding in 
aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder 
had kunnen vaststellen. 
 
Artikel 7 : Overmacht 
7.1 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke 
schade ook die de andere Partij lijdt als de Partij haar verbintenissen uit 
hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de 
betaling van een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een situatie van 
overmacht. 
7.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden 
welke van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor 
onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat 
prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere 
Partij kan worden gevergd. 
Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel 
beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, epidemies, contractbreuk of 
voorraadtekort door leveranciers van Scarlet, natuurrampen en wettelijke of 
administratieve beperkingen. 
 
Artikel 8 : Overdracht  - onderaanneming 
8.1 Geen partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit 
de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij 
na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere 
partij. Deze toestemming kan niet onredelijkerwijs geweigerd worden en is 
niet vereist in geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming of in 
geval van samensmelting of reorganisatie van de overdragende partij. 
8.2 Scarlet behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten 
met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder zich te 
bevrijden van zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant. 
 

Artikel 9 : Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 
9.1 Scarlet heeft het recht de Overeenkomst te schorsen (en dus de 
levering van de Dienst te onderbreken) indien de Klant een verplichting 
jegens Scarlet niet nakomt dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst, en 
mits een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij de tekortkoming niet 
verholpen werd binnen de 5 werkdagen na datum ingebrekestelling: 
- bij niet betaling door de Klant op één enkele vervaldag; 
- in geval van niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele 
verplichting; 
- in geval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken 
Tot herindienststelling kan worden overgegaan indien de Klant binnen een 
door Scarlet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake 
vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan. 
9.2 Scarlet heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege te 
ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder 
enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot 
betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op 
schadeloosstelling: 
- ingeval de fouten vermeld in artikel 9.1. zich blijven voortzetten; 
- indien de zekerheidsstelling conform artikel 5 niet op de door Scarlet 
vastgestelde datum is verricht; 
- indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van 
betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van 
vereffening of ontbinding van de Klant; 
- indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers ; 
indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt 
gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of 
bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;  
- in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in 
geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt; 
- in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;  
- in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht;  
 
Artikel 10 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
De persoonsgegevens die de Klant hierbij verstrekt worden opgenomen in de 
bestanden van Scarlet. Deze gegevens worden door Scarlet verwerkt in het 
kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren 
van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. producten en 
diensten van Scarlet en/of derden. Indien de Klant dergelijke informatie niet 
wenst te ontvangen kan hij dit meedelen per e-mail, per fax of per brief 
gericht aan Scarlet. De Klant beschikt over een inzage en correctierecht.  
 
Artikel 11 : Intellectuele eigendomsrechten 
11.1  Scarlet kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet 
exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door 
Scarlet desgevallend geleverde software en de daarbij behorende 
documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. Scarlet en haar 
eventuele licentiegevers behouden ten alle tijden alle rechten, copyright, 
eigendomsrechten, zowel intellectuele, industriële als andere, en belangen in 
en met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop 
de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van 
alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband 
houden. 
11.2 Het is de Klant niet toegestaan de software en daarbij behorende 
(gebruikers)documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale 
back-up doeleinden.  Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle 
tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten. 
11.3 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan 
de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, 
noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan 
ook te verspreiden onder derden. 
11.4 Door het gebruik van deze software aanvaardt de Klant de 
specifieke voorwaarden van de licenties die erop betrekking hebben.  
 
Artikel 12 : Ombudsdienst voor Telecommunicatie 
In geval van klachten of proceduregeschillen die de klant niet rechtstreeks met 
Scarlet kan oplossen, kan hij zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel (tel 02/2230909), 
waarmee Scarlet een overeenkomst heeft gesloten, zoals wettelijk 
voorgeschreven. Deze zal optreden als bemiddelaar en werkt volledig 
onafhankelijk van Scarlet. Huidige algemene voorwaarden zijn gekend door 
de Ombudsdienst. 
 
Artikel 13 : Onontvankelijkheid - toepasselijk recht -bevoegdheid 
13.1 Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van de 
Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden 
ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de 
onderliggende oorzaak van de betwisting. 
13.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De 
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 
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13.3 De Klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en Scarlet 
de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. 
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VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET ONE DIENST 
(Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen op het Aanvraagformulier, hebben deze laatste voorrang.) 

 
Artikel 1: Definities 
Activering: tijdstip waarop de Scarlet One of Scarlet One mobile actief is. Dit tijdstip wordt 
vermeld op de welkomstbrief of valt samen met het ogenblik waarop de Scarlet SIM-kaart in 
gebruik wordt genomen. 
CLI: (Calling Line Identity) verwijst naar de identiteit van de lijn zoals die in samenspraak is 
gedefinieerd door Scarlet en de Klant. 
DIY: Do It Yourself installatie – installatie wordt door de Klant zelf gedaan. 
Locatie: De plaats(en) bij de Klant waar de Klant van Scarlet One wenst gebruik te maken. 
Machtiging voor nummerportering of LoANP: schriftelijk akkoord van de Klant waarin hij 
Scarlet machtigt om zijn telefoonnummers te porteren, indien de Klant zijn nummer(s) wenst te 
behouden. Deze machtiging impliceert dat het contract van de Klant met de donoroperator voor 
de telefoondiensten die op deze nummers betrekking hebben, wordt geannuleerd. 
Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en 
de werking van Scarlet One  en optioneel, van Scarlet One mobile.  
PABX (Private Access Branch Exchange) verwijst naar de centrale die het eigendom is van de 
Klant en die gebruikt wordt voor zijn telefoonverkeer; 
Scarlet Box: apparatuur eigendom van Scarlet, die de Klant op de Locatie nodig heeft, om van 
Scarlet One  gebruik te kunnen maken. 
Scarlet One: dienst waarbij Scarlet via haar ADSL netwerk een breedband internetverbinding en 
vaste telefonie aan de Klant levert en die optioneel kan uitgebreid worden met Scarlet One 
mobile. 
Scarlet One mobile: een mobiele telefoniedienst die de Klant als optie bij Scarlet One kan 
kiezen. 
SIM-kaart: de kaart die in een mobiele telefoon moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot 
het Netwerk, en die de Klant identificeert. 
SMS: verwijst naar de technische mogelijkheid om via een gsm korte tekstboodschappen van 
maximaal 160 karakters te verzenden en te ontvangen. 
Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Belgacom). 
 
Artikel 2: Scarlet One  
2.1 Scarlet One wordt gebouwd op drie pijlers die een onlosmakelijke technische 
eenheid vormen: (a) connectiviteit met het DSL netwerk van Scarlet (hierna “Connectiviteit”), (b) 
vaste spraaktelefoniedienst (hierna “Telefonie”), (c) breedband internetdienst (hierna “Internet”). 
Voor alle duidelijkheid: Scarlet One is de hoofddienst. Scarlet One mobile is een optie bij deze 
hoofddienst. Wanneer hierna sprake is van rechten en verplichtingen ten aanzien van Scarlet 
One, behelst dit eveneens rechten en verplichtingen ten aanzien van de optie Scarlet One 
mobile, tenzij anders vermeld. 
2.2 Scarlet One is uitsluitend bestemd voor particulieren. Scarlet One mag dus niet voor 
professioneel gebruik aangewend worden. 
2.3 Connectiviteit zorgt ervoor dat de Klant, via het kopernetwerk van de 
Toegangsoperator, wordt aangesloten op het DSL netwerk van Scarlet, waardoor de Klant van 
Scarlet One gebruik kan maken. 
2.4 Scarlet One kan enkel worden gerealiseerd indien de Klant in het lokaal van de 
aansluiting aan volgende voorwaarden voldoet: de beschikbaarheid van een connectiepunt met 
het LAN, de PBX of de telefoon van de Klant, de beschikbaarheid van een stroomvoorziening van 
220V binnen de straal van 1 meter van de Scarlet Box en beschikbaarheid van het aansluitpunt 
tot de Toegangsoperator binnen hetzelfde lokaal. Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde 
lokaal bevinden dient de Klant zelf voor de nodige kablering te zorgen vooraleer tot de Activering 
van Scarlet One kan overgegaan worden. 
 
Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst  
3.1 De Activering van Scarlet One kan niet plaatsvinden vooraleer Scarlet de 
ondertekende LoANP(‘s) ontvangen heeft. De aanvaarding door Scarlet bestaat uit een door 
Scarlet verzonden verwelkomingsbericht (brief, fax of e-mail) aan de Klant. 
3.2 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de 
aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het 
telecomnetwerk en de (telefoon-)centrales van de operatoren, die technisch is uitgerust voor 
Scarlet One. 
3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 15 maanden vanaf de 
Activering van Scarlet One (d.i. vanaf de Activering van de hoofddienst) en wordt behoudens 
opzegging door één van de partijen, ten laatste één maand voor het verstrijken van de initiële 
duur, verlengd voor onbepaalde duur. Na het verstrijken van de initiële duur heeft elke partij het 
recht de Overeenkomst te beëindigen mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand. 
De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven aan de andere partij. De Klant dient 
Scarlet One voor minimum 15 maanden te betalen ook indien hij Scarlet One vroegtijdig opzegt. 
3.4 Indien de Klant tijdens de initiële periode van 15 maanden bijkomende opties of 
SIM-kaarten bestelt, blijft de einddatum van deze initiële periode onveranderd. Vroegtijdige 
opzegging van opties of SIM-kaarten zullen onderhevig zijn aan een administratieve kost, zoals 
vermeld in de tarievenlijst. 
3.5 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren 
indien niet voldaan werd aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse 
inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de 
Klant. De Klant heeft het recht hiertegen beroep in te stellen bij de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie. 
 
Artikel 4: Prijs – facturatie 
4.1 Voor Scarlet One wordt als basis een maandelijks abonnementsgeld aangerekend. 
Per onderdeel kunnen de aangerekende kosten als volgt worden opgebouwd: 
(a) Scarlet One: 
- Connectiviteit: activeringskosten, de vaste maandelijkse bijdrage (onderdeel van het 
abonnementsgeld), 
- Telefonie: de variabele maandelijkse kost (gesprekskosten) voor oproepen naar mobiele 
nummers, naar het buitenland en naar speciale nummers (070, 090x,…) 
- Internet: de variabele maandelijkse kost per gigabyte internetverkeer dat het in het 
abonnementsgeld voor Connectiviteit inbegrepen volume van 20 gigabyte overschrijdt 
(gebruikskost), 
(b) Scarlet One mobile: de variabele maandelijkse kost (gesprekskosten, kosten van 
tekstberichten en eventuele kosten van dataverkeer) en de vaste maandelijkse kost (onderdeel 
abonnementsgeld), en optioneel, dergelijke variabele en vaste maandelijkse kost  per bijkomende 
SIM-kaart. 
De geldende tarieven zijn diegenen die Scarlet op het moment van aanrekening publiceert via 
www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben. 
4.2 Voor Scarlet One zullen er geen facturen worden opgemaakt maar rekeningen. In 
de betalingsvoorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden van Scarlet, dient “factuur” dan 
ook gelezen te worden als “rekening” in het kader van Scarlet One. Scarlet behoudt zich het recht 
voor de rekeningen aan de Klant te bezorgen per post, per e-mail of per fax. Facturen kunnen 
verkregen worden mits het betalen van een administratieve kost. 
4.3 De Klant vermeld op het Aanvraagformulier is hoofdelijk en solidair aansprakelijk 
voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zo ook voor de 
betaling van de maandelijkse vaste en variabele kosten van eventuele bijkomende SIM-kaarten. 

4.4 Het abonnementsgeld wordt maandelijks op voorhand aangerekend. Er wordt 
aangerekend vanaf de Activering. De gesprekskosten en de gebruikskosten worden maandelijks 
achteraf aangerekend. Rekeningen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na datum van de rekening. 
4.5 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt 
aangerekend op basis van de dan geldende installatietarieven. Bij een installatie of herstelling 
dient onmiddellijk en ter plaatse betaald te worden door de Klant aan Scarlet of haar 
onderaannemer(s).  
4.6 Met betrekking tot Scarlet One mobile erkent de Klant dat de kost van roaming-
diensten meerdere maanden na de datum van het leveren van de roaming-dienst kan 
aangerekend worden, vermits Scarlet hiervoor de informatie van de andere betrokken operatoren 
dient af te wachten. 
 
Artikel 5: Levering - installatie - onderhoud - aanpassing 
5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van Scarlet One 
afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en van een derde partij die een 
activering programmering moet doen. Scarlet kan derhalve niet overgaan tot levering van de 
Scarlet One zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke aansluiting niet levert en/of de derde 
partijen de nodige programmeringsactiviteiten niet volbracht heeft. De Klant zal evenwel, van 
zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van Scarlet One 
zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten informatieve titel en kan in geval van 
overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant. 
5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische 
specificaties van Scarlet One aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op 
basis waarvan Scarlet One aan de Klant wordt  geleverd wijzigen of vervangen, zonder dat 
Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de 
Klant naar best vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de 
mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren. 
5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van Scarlet One te 
vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan 
de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of Scarlet One te voorkomen of te 
verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van 
Scarlet One. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. Scarlet 
zal steeds trachten de impact van dergelijke onderbrekingen op Scarlet One minimaal te houden 
en de klanten te informeren via de Scarlet support site en het hiervoor voorziene telefoonnummer 
02/275.10.10. 
 
Artikel 6: Scarlet Box 
6.1 Scarlet verleent aan de Klant het recht om gebruik te maken van de Scarlet Box. 
6.2 De garantie op de Scarlet Box bedraagt drie jaar te rekenen vanaf de Activering. 
Tijdens deze garantieperiode zal Scarlet indien nodig overgaan tot herstelling, onderhoud of 
vervanging van de Scarlet Box. Deze herstelling, onderhoud of vervanging is kosteloos, 
behoudens ingeval van beschadiging of onoordeelkundig gebruik door de Klant of een 
onbevoegde derde, gebruik in extreme omstandigheden, blikseminslag, water-en brandschade. 
De Klant zal Scarlet, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip 
toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet Box zich bevindt, ondermeer om de nodige 
werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van Scarlet One , zoals installatie, 
wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en de Scarlet Box.  
6.3 Indien de Klant kiest voor DIY, kan Scarlet niet garanderen dat de 
telefoonbekabeling bij de Klant op dezelfde wijze functioneert als voor de installatie van de 
Scarlet Box. Mogelijk dienen de aansluitingspunten gewijzigd te worden. 
6.4 Indien de Klant kiest voor installatie door Scarlet (of haar onderaannemer) dan is 
daar inbegrepen: (a) aansluiten van de Scarlet Box op de aansluiting van de Toegangsoperator, 
(b) plaatsing van maximaal 25 meter ethernet- of telefoonkabel voor aansluiting van de Scarlet 
Box, (c) werkend opleveren van één computer en maximum 3 in serie geplaatste 
telefoontoestelen per telefoonlijn in de nabijheid van de Scarlet Box, (d) configuratie van de 
Scarlet Box, (e) uitvoering van de nummerportering(en) van de vaste lijn indien van toepassing, 
(f) korte instructie over de werking van Scarlet One. 
6.5 De Klant zal bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook de 
Scarlet Box in haar oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, binnen de dertig dagen 
terugbezorgen aan Scarlet. In geval van abnormale slijtage of beschadiging zal de Klant Scarlet 
vergoeden voor de herstelling van de Scarlet Box in haar oorspronkelijke staat. Ingeval de Scarlet 
Box niet tijdig wordt teruggeven zal Scarlet de Klant hiervoor een bedrag factureren. Ingeval van 
beëindiging van de Overeenkomst voor het einde van de initiële duurtijd van 15 maanden wordt 
99 EUR aangerekend. Bij beëindiging van de Overeenkomst tijdens de periode vanaf maand 16 
tot en met maand 27 wordt 50 EUR (incl. BTW) aangerekend. Ingeval van beëindiging van de 
Overeenkomst tijdens de periode vanaf maand 28 tot en met maand 36 wordt 25 EUR (incl. 
BTW) aangerekend. Vanaf de derde verjaardag van de Activering wordt niets meer aangerekend 
en wordt de Scarlet Box eigendom van de Klant.  
6.6 Het is de Klant niet toegelaten om een retentierecht uit te oefenen op de Scarlet 
Box en dit ter compensatie van bedragen die Scarlet zou verschuldigd zijn aan de Klant. Ingeval 
van inbeslagname van de Scarlet Box door een derde, zal de Klant Scarlet informeren en alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om deze inbeslagname te verhinderen. Tevens zal de Klant de 
deurwaarder informeren dat het materiaal eigendom is van Scarlet. De Klant mag de Scarlet-
naamsaanduiding of de serienummer op de Scarlet Box niet verwijderen of beschadigen. 
 
Artikel 7: Garantie 
Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen garantie 
met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van Scarlet One . Zo kunnen 
bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde capaciteit geen aanleiding geven tot 
aansprakelijkheid van Scarlet noch tot het betalen van enige schadevergoeding onder welke 
vorm dan ook. Met betrekking tot Scarlet One mobile kunnen radiosignalen bijvoorbeeld 
belemmerd worden door externe factoren zoals gebouwen, vegetatie of reliëf, evenals door de 
gebruikte mobiele telefoon. Ook hiervoor kan Scarlet niet aansprakelijk gesteld worden. 
De Klant erkent op de hoogte te zijn, dat in geval van een electriciteitspanne op de Locatie, de 
Scarlet Box niet meer functioneert, waardoor er geen Internet – en vaste Telefonie meer mogelijk 
is. 
 
Artikel 8: Algemeen  
8.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van 
technische, administratieve of facturatievragen. Het telefoonnummer van deze Helpdesk staat 
vermeld op het aanvraagformulier of op mijn.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die 
redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere 
problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is 
geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost. 
8.2 Scarlet behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke 
ingang te schorsen ingeval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van Scarlet 
One . 
8.3 Onderhoud: de Klant aanvaardt dat Scarlet zich op de modem en/of router van de 
Klant vanop afstand kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring operaties uit te 
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voeren. Indien nodig dient de Klant aan Scarlet personeel toegang te verlenen op de modem 
en/of router. 
8.4 Ingeval Scarlet One wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor vaste 
spraaktelefonie in het laag-frequentiegedeelte wordt gebruikt (d.i. klassieke telefonie niet geleverd 
door Scarlet), erkent de Klant op de hoogte te zijn dat een wijziging van de spraaktelefonie in het 
laag-frequentiegedeelte, Scarlet One kan beïnvloeden. 
8.5 De Klant is verplicht om uitsluitend erkende eindgebruikersapparatuur te gebruiken, 
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
8.6 In geval de Klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet 
naleeft, heeft Scarlet het recht Scarlet One af te sluiten, maar zal de regelgeving in verband met 
bereikbaarheid en noodnummers nageleefd worden. 
 
Artikel 9: Scarlet One – technische voorwaarden hoofddienst 
Telefonie 
9.1 Het onderdeel Telefonie van Scarlet One omvat toegang tot het PSTN/ISDN 
Netwerk via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door Scarlet wordt geleverd. Indien de PABX 
van de Klant moet worden aangepast, zal de Klant zich voor de nodige aanpassingen wenden tot 
de leverancier van deze PABX. 
9.2 Scarlet zal de Klant de volgende telefonieverkeerstypes leveren: spraak, fax, en 
data naar de verschillende bestemmingen zoals vermeld in de de geldende tarieflijsten. 
9.3 De telefoonlijnen van Scarlet zijn compatibel volgens de ITU standaarden Euro 
ISDN en POTS. 
9.4 De Klant heeft de keuze om (a) zijn huidige nummer naar Scarlet over te dragen, of 
(b) een nieuw nummer van Scarlet toegewezen te krijgen waarop hij kan worden bereikt. 
Wanneer de Klant zijn nummer wil behouden, dient hij eveneens een LoANP te ondertekenen. 
9.5 De Klant dient Scarlet een lijst te bezorgen met een overzicht van de geografische 
locatie van de verschillende toestellen en hun bijhorend toestelnummer. Deze informatie zal 
beschikbaar gesteld worden door Scarlet in een informatiebestand via een derde partij aan de 
hulpdiensten (100, 101 ,112). Scarlet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken 
van verkeerde of onvolledige informatie van de Klant in dit informatiebestand. Indien de 
telecommunicatie infrastructuur van de Klant verspreid is over een aantal verschillende locaties, 
kan Scarlet niet aansprakelijk gesteld worden voor de presentatie van de correcte CLI aan de 
hulpdiensten. In geen geval kan Scarlet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet, onvolledig 
of onjuist vermelden van informatie van de Klant in het telefoonboek. 
9.6 Op verzoek van de Klant kan Scarlet de toegangslijn (Connectiviteit) door Scarlet 
laten verplaatsen en/of verhuizen. De Klant vergoedt alle kosten die deze verplaatsing met zich 
meebrengt.  
9.7 Elk geleverd toegewezen circuit krijgt een uniek abonneenummer. Het 
abonneenummer zal niet wijzigen naar gelang de toegewezen capaciteit of naar gelang de 
geïnstalleerde apparatuur. Het abonneenummer zal wel wijzigen indien een van de 
eindpuntlocaties van het circuit wordt gewijzigd.  
Internet 
9.8 Het onderdeel Internet van Scarlet One omvat de aansluiting van het lokale netwerk 
van de Klant, op het IP netwerk van Scarlet via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door 
Scarlet wordt geleverd.  
9.9 De Klant beschikt over een dynamisch IP adres. Bij een dynamisch IP adres zal 
Scarlet regelmatig dit IP adres dat de Klant toegewezen krijgt en dat publiek is, wijzigen. 
9.10 De Klant beschikt maximaal over een capaciteit van 25 MB per POP3 
mailbox en 20 MB per Webmail mailbox. Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit 
overschrijdt, of gedurende 3 maand zijn mailbox niet raadpleegt,  is Scarlet gerechtigd  
om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, één  
of meerdere van volgende maatregelen te nemen: (a) verwijderen van e-mails of de mailbox 
met de volledige inhoud, (b) opschorten van Scarlet One, (c) de Overeenkomst beëindigen.  
Deze maatregelen  kunnen genomen worden onafgezien het recht van Scarlet om de werkelijk  
geleden schade te  vorderen indien deze hoger zou zijn. 
 
Artikel 10: Scarlet One mobile – technische voorwaarden 
10.1 Scarlet One mobile kan enkel geleverd worden op een mobile telefoon die over 
DUAL band (900 Mhz & 1800 Mhz) beschikt. De Klant zal Scarlet One mobile slechts gebruiken 
via een mobiele telefoon die aangepast is aan het Scarlet Netwerk, en die is goedgekeurd 
overeenkomstig de E.T.S.I.- normen. 
10.2 Afhankelijk van de opties, biedt Scarlet de mogelijkheid aan de Klant om oproepen 
te doen vanuit of te ontvangen in een aantal andere landen dan België ("roaming"), of om 
oproepen te verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale 
oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-
diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via www.scarlet.be en worden regelmatig 
aangepast in functie van de akkoorden die Scarlet hiertoe sluit met andere operatoren. 
10.3 Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant bij Activering van zijn SIM-kaart de 
standaard PINcode om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is 
verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code. 
10.4 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart of van zijn mobiele telefoon blijft de 
Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de 
Klant de schorsing van Scarlet One mobile telefonisch heeft verzocht via Scarlet. Bij dit verzoek 
moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart of mobiele 
telefoon. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de acht (8) dagen na de 
telefonische melding, samen met het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies 
of de diefstal bij de politie. Tijdens de schorsing blijven eventuele abonnementsgelden 
verschuldigd.  
10.5 Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Scarlet een 
nieuwe SIM-kaart aan de Klant. Scarlet verbindt er zich toe haar best te doen om de schorsing 
van de One mobile dienst van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de 
verloren SIM-kaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen.  
10.6 Ten laatste bij Activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting 
toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te 
houden, tenzij hierover een overeenkomst met Scarlet bestaat of tenzij de Klant zijn nummer 
overdraagt van een andere mobilofonie operator naar Scarlet, in welk geval hij het nummer dat 
oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden. De Klant heeft niet het 
recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de Klant en Scarlet uitdrukkelijk anders 
werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat werd overgedragen 
van een andere operator naar Scarlet, kan Scarlet het nummer van de Klant wijzigen om 
dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op 
voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Scarlet hiervoor een vergoeding aan de Klant 
verschuldigd zijn. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief 
onverminderd het recht van de Klant op het behoud van zijn nummer in het kader van Mobile 
Number Portability (MNP). Wanneer de Klant zijn nummer wil behouden, dient hij eveneens een 
LoANP te ondertekenen. 
10.7 Het is de Klant verboden om (a) via de One mobile dienst tekstberichten te sturen 
naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een 
mobiele telefoon en om (b) via de One mobile dienst naar derden tekstberichten te sturen, die 
enige commerciële boodschap bevatten of inhouden. 
 
Artikel 11: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
(cfr. Contractuele Relatie) 
11.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen 
voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen 

(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)  
11.2 Ingeval van betaling via domiciliërings-opdracht of via credit card zal het 
gefactureerde bedrag geïnd worden binnen 10 dagen na factuurdatum.

 

11.3 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling met de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde 
bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle 
verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het 
verschuldigde bedrag met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht van Scarlet om 
schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade, inclusief kosten en uitgaven die 
worden betaald om bedragen te innen die in het kader van de Overeenkomst door de Klant 
verschuldigd zijn. 
11.4 De factuur wordt door Scarlet geldig verzonden naar het adres dat de Klant 
oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht 
aan de maatschappelijke zetel van Scarlet binnen de 10 werkdagen na verzending van de 
factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de factuur en wordt het betrokken 
bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te 
brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover 
domiciliëring van toepassing is). 
11.5 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de 
Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren zonder andere formaliteit dan het 
aanbrengen van de wijzigingen in de voorwaarden on-line. Alleen als de wijzigingen minder 
voordelig zijn voor de Klant worden ze per post, fax, e-mail of enig ander publiek 
communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaand aan de 
invoegetreding ervan. Gewijzigde tarieven worden pro rata temporis toegepast en aangerekend. 
De Klant die de nieuwe voorwaarden en/of tarieven niet aanvaardt, kan de Overeenkomst 
opzeggen – voor zover de nieuwe voorwaarden en/of tarieven minder gunstig zouden zijn voor de 
Klant - door de verzending van een per post aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de 
invoegetreding van de wijzigingen. De Overeenkomst wordt vervolgens beëindigd met ingang van 
de datum waarop de wijziging van kracht wordt, mits betaling van de nog verschuldigde bedragen 
en pro rata berekende abonnementsbijdragen. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op 
www.scarlet.be) hebben voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten 
aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 
(cfr. Aansprakelijkheid)  
11.6 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet 
geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het 
verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - behalve ingeval van opzet of zware fout – geen 
aanleiding  geven tot enige aansprakelijkheid van Scarlet. 
11.7 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het 
gebrekkig of niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant 
gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt 
overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door 
de Klant of een derde, technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van 
de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, 
(computer-) apparatuur en de daarbij behorende software. 
11.8 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of 
gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch 
werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de 
mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. 
11.9 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten 
aanzien van de Klant (zie art. 11.6 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt 
tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het 
geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden 
verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat 
aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
11.10 De Overeenkomstis onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van 
Brussel zijn bevoegd. 

Partijen. 



Op de Scarlet ADSL Overeenkomst, zijn de dienstspecifieke voorwaarden van toepassing alsook de algemene voorwaarden en de Acceptable Use Policy van Scarlet (ook te 
consulteren op http://www.scarlet.be.) Hieronder vindt u de Scarlet ADSL dienstspecifieke voorwaarden en een uitttreksel van de algemene voorwaarden. 

Voorwaarden  Scarlet ADSL Dienst pagina 1 van 1 
Versie 28/10/05.v.5.0 

Scarlet is de commerciële benaming van Scarlet Business nv, BTW 0463.079.780, NETnet bvba, BTW 0461.549.853, Uninet International nv, BTW 0447.976.484 en Scarlet Extended nv BTW 0463.815.792 
Medialaan 50 - 1800 Vilvoorde. www.scarlet.be 

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET ADSL DIENST 
 

Artikel 1: Definities 
Activatie: tijdstip waarop de Scarlet ADSL Dienst actief is. Indien de Klant de Scarlet ADSL Dienst zelf 
installeert, valt dit tijdstip op het moment dat de Toegangsoperator aan Scarlet meldt dat de Scarlet ADSL 
Dienst kan geactiveerd worden. Ingeval van installatie door Scarlet (of een onderaannemer) valt dit tijdstip 
op het moment dat de Klant de installatie aanvaardt door ondertekening van de leverings –of acceptatiebon. 
Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de 
werking van de Scarlet ADSL Dienst. 
Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Belgacom). 
 
Artikel 2: Scarlet ADSL Dienst 
2.1 Scarlet ADSL Dienst is een dienst van Scarlet die ervoor zorgt dat de Personal Computer 
van de Klant, via het telecomnetwerk van de Toegangsoperator, wordt aangesloten op het IP netwerk van 
Scarlet. 
2.2 De Klant verbindt er zich toe de Scarlet ADSL Dienst niet te zullen gebruiken om meer dan 
4 computers of op een server aan te sluiten, en geen dynamisch IP-adres op permanente wijze te zullen 
gebruiken op een zodanige wijze dat de Abonnee over een vast IP-adres zou beschikken. Ingeval de Klant 
dit verbod zou negeren, kan Scarlet de noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de inbreuk stop te zetten 
en de dienst opschorten of de Overeenkomst beëindigen ten nadele van de Klant en/of zal de Klant 
retroactief vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd zijn voor die 
diensten en/ of abonnement waar hij door zijn effectieve gebruik werkelijk zou onder vallen en dit aan de 
geldende tarieven die te consulteren zijn via www.scarlet.be, onafhankelijk van het recht van Scarlet om de 
werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger zou zijn. 
 
Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst  
3.1 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de 
aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de 
(telefoon-)centrales van de Toegangsoperator, die technisch is uitgerust voor de Scarlet ADSL Dienst. 
Omdat de afstand tussen de locatie van de Klant en de publieke telefooncentrale waarop de Klant wordt 
aangesloten van cruciaal belang is voor het goed functioneren van de dienst zal door Scarlet ook een 
afstandscontrole worden uitgevoerd. Indien de afstand van de locatie van de Klant tot de centrale te groot is 
om een minimale dienstverlening en kwaliteit te garanderen, zal Scarlet de Overeenkomst niet tot stand 
laten komen. 
3.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 1 jaar vanaf de Activatie en wordt 
behoudens opzegging door één van de partijen, ten laatste één maand voor het verstrijken van de initiële 
duur van één jaar, verlengd voor onbepaalde duur. Na het verstrijken van de initiële duur van één jaar heeft 
elke partij het recht de Overeenkomst te beëindingen mits naleving van een opzeggingstermijn van één 
maand. De opzegging dient te geschieden via een aangetekend schrijven, in geval van beëindiging door de 
Klant, gericht aan Scarlet, Dienst Administratie, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België. De Klant dient de 
Scarlet ADSL Dienst voor minimum één jaar te betalen ook indien hij de Scarlet ADSL Dienst vroegtijdig 
opzegt. 
 
Artikel 4: Prijs – aanrekening 
4.1 De prijs voor de Scarlet ADSL Dienst omvat: het vast maandelijks bedrag 
(abonnementsgeld), de eventuele meerkosten voor extra transfervolume (ingeval limiet overschreden 
wordt), en, afhankelijk van de door de Klant gekozen soort installatie, de installatiekosten. De geldende 
tarieven zijn diegenen die Scarlet op het moment van aanrekening publiceert via www.scarlet.be en 
waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben. 
4.2 Maandelijks ontvangt de Klant van Scarlet een rekening met een overzicht van de 
verschuldigde bedragen. Het abonnementsgeld wordt maandelijks op voorhand aangerekend. De 
installatiekosten de meerkost voor het extra transfervolume worden aangerekend in de maand volgend op 
installatie of het genereren van het extra transfervolume. Er wordt aangerekend vanaf de Activatie.  
4.3 Ingeval de Klant opteert voor de Scarlet ADSL Dienst met laag maandelijks transfervolume, 
is de Klant verplicht te betalen via domiciliëring. 
4.4 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt aangerekend op 
basis van de installatietarieven die op dat moment van kracht zijn. 
 
Artikel 5 : Levering - installatie - onderhoud - aanpassing 
5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van ADSL aansluitingen 
afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en kan niet overgaan tot levering van de 
Scarlet ADSL Dienst zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke ADSL-aansluiting niet levert. De Klant 
zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van de 
Scarlet ADSL Dienst zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten informatieve titel en kan 
in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de 
Klant. 
5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische 
specificaties van de Scarlet ADSL Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk 
op basis waarvan Scarlet de Scarlet ADSL Dienst aan de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat 
Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar 
best vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan 
ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren. 
5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet ADSL Dienst te 
vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die 
Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of de Scarlet ADSL Dienst te voorkomen of te verhelpen, 
met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet ADSL Dienst. 
De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. 
 
Artikel 6: Garantie 
6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen 
garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de Scarlet ADSL Dienst. Zo 
kunnen bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde capaciteit geen aanleiding geven tot 
aansprakelijkheid van Scarlet noch tot het betalen van enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook. 
6.2 De Klant beschikt maximaal over een capaciteit van 25 MB per POP3 mailbox en 20 MB 
per Webmail mailbox. Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit overschrijdt, of gedurende 3 maand  
zijn mailbox niet raadpleegt, is Scarlet gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn, e-mails of de mailbox met de volledige inhoud te verwijderen. 
 
Artikel 7:Algemeen  
7.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van 
technische, administratieve of facturatievragen. Het telefoonnummer van deze Helpdesk staat vermeld op 
het aanvraagformulier, op de rekening of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die 
redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere problemen, 
daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet 
door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost. 
7.2 De compatibiliteit met de Scarlet ADSL Dienst is gegarandeerd voor de modems en 
randapparatuur die voldoen aan de meest recente standaard (ten titel van voorbeeld op 01.10.2001: 
ADSL/PSTN: ANSI T1.413 Issue 2; ADSL/ISDN: ETSI TS 101 388 V1.0.0 (1998-6)) en het UNI. 
7.3 De Klant aanvaardt dat Scarlet zich op de modem en/of router van de Klant vanop afstand 
kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring operaties uit te voeren. Indien nodig dient de 
Klant aan Scarlet personeel toegang te verlenen op de modem en/of router. 
7.4 Ingeval de installatie is uitgevoerd door de Klant zelf (Do-It-Yourself), wordt ingeval de 
Klant binnen de vijf dagen na de Activatie geen opmerkingen heeft over de werking van de Scarlet ADSL 

Dienst en/of het materiaal, verondersteld dat hij het materiaal in goede staat, zonder defect of fout heeft 
ontvangen. 
7.5 Ingeval de Scarlet ADSL Dienst wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor 
spraaktelefonie gebruikt wordt erkent de Klant op de hoogte te zijn dat de splitters en de modems die 
gebruikt worden voor de Scarlet ADSL Dienst afhankelijk zijn van het type telefoonlijn (PSTN of ISDN). 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de spraaktelefoniediensten de Scarlet ADSL Dienst 
op zodanige wijze kan beïnvloeden dat nieuwe apparatuur geplaatst moet worden bij de Klant voor de 
Scarlet ADSL Dienst. 
7.6 De Klant heeft kennis van het feit dat de Toegangsoperator het recht heeft de levering van de 
Scarlet ADSL Dienst stop te zetten in volgende gevallen:  
- de PSTN/ISDN lijn is opgezegd; en/of 
- de Klant ontvangt een verminderde dienstverlening omwille van het feit dat hij de factuur van de 
Toegangsoperator niet betaalt. 
 
Artikel 8 : Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
(cfr. Contractuele Relatie) 
8.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen 
voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. 
(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)  
8.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen 
verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via (a) een aan Scarlet gerichte domiciliërings-opdracht bij een 
Belgische bank, via (b) credit card van “VISA”, “EUROCARD/MASTERCARD” of “AMERICAN 
EXPRESS”, of via (c) overschrijving.  
8.3 (a) De aanrekening gebeurt aan de hand van een electronische rekening die de Klant per e-
mail ontvangt en steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.  
 (b) De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (bv. 
igv. BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is. 
 (c) de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de 
Klant detailinformatie, dan kan hij dit mits het betalen van een administratieve kost van 0,62 euro (incl. 
BTW) consulteren op mijn.scarlet.be, of wordt dit – ingeval de Klant opteert voor een rekening op papier - 
bijgevoegd op de papieren rekening of factuur. 
8.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 30 dagen na datum 
factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden. Ingeval 
van betaling via domiciliëringsopdracht of via credit card zal het gefactureerde bedrag geïnd worden 
binnen 7 dagen na datum rekening/factuur.  
8.5 Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde 
bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde 
bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een 
maximum van 500 EUR, onverminderd het recht van Scarlet om betaling te eisen voor alle uitgevoerde 
deurwaarder-en gerechtelijk kosten.. 
8.6 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk naar het e-mail 
adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per 
aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Scarlet binnen de 10 werkdagen na datum 
rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt 
het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte 
te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring 
van toepassing is). 
8.7 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de 
Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren. De wijzigingen worden per post, fax, e-mail of 
enig ander publiek communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de 
invoegetreding ervan. De Klant heeft het recht om, in geval van nieuwe voorwaarden, zonder boete de

 

Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de

 

wijziging, indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging uiterlijk de laatste dag

 

van de maand die volgt op ontvangst van de eerste rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen,

 

behalve ingeval van indexatie.Indien de Overeenkomst wordt beëidnigd dienen de nog verschuldigde

 

bedragen op datum van beëindiging betaald te worden. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op

 

www.scarlet.be) hebben voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van

 

reeds gesloten overeenkomsten.

 

(cfr. Aansprakelijkheid)

  

8.8 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele 
garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit 
van de Dienst kan - behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding  geven tot enige 
aansprakelijkheid van Scarlet. 
8.9 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig 
of niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de 
inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het

 

misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en

 

netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals

 

telefoonaansluiting, (computer-) apparatuur en de daarbij behorende software.

 

8.10 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of

 

gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos

 

personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het

 

ontstaan van zulke schade. 
8.11 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien 
van de Klant (zie art. 8.8 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van

 

de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit 
hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) 
maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van

 

Scarlet.

 

(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid)

 

8.12 De Overeenkomstis onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn 
bevoegd.

 
 



Op de Scarlet ADSL I-Line Overeenkomst, zijn de dienstspecifieke voorwaarden van toepassing alsook de algemene voorwaarden en de Acceptable Use Policy van Scarlet (ook te
consulteren op http://www.scarlet.be.) Hieronder vindt u de Scarlet ADSL I-Line dienstspecifieke voorwaarden en een uitttreksel van de algemene voorwaarden.
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VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET ADSL I-LINE DIENST
Artikel 1: Definities
Activatie: tijdstip waarop de Scarlet ADSL I-Line Dienst actief is. Indien de Klant de Scarlet ADSL I-Line
Dienst zelf installeert, valt dit tijdstip op het moment dat de Toegangsoperator aan Scarlet meldt dat de Scarlet
ADSL I-Line Dienst kan geactiveerd worden. Ingeval van installatie door Scarlet (of een onderaannemer) valt dit
tijdstip op het moment dat de Klant de installatie aanvaardt door ondertekening van de leverings –of
acceptatiebon.
Customer Premises Equipment of CPE: apparatuur die eigendom is van de Klant, desgevallend door Scarlet of
haar onderaannemer(s) op de Locatie geplaatst.
Locatie: De plaats(en) bij de Klant waar de verschillende onderdelen van de Dienst zich bevinden
Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking van
de Scarlet ADSL I-Line Dienst.
Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Belgacom).

Artikel 2: Scarlet ADSL I-Line Dienst
2.1 De Scarlet ADSL I-Line Dienst is een dienst van Scarlet die ervoor zorgt dat het lokale netwerk
van de Klant, via het telecomnetwerk van de Toegangsoperator, wordt aangesloten op het IP netwerk van Scarlet.
De Scarlet ADSL I-Line Dienst wordt enkel geleverd aan onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en bibliotheken.
2.2 De Scarlet ADSL I-Line Dienst kan enkel worden geïnstalleerd indien de Klant in het lokaal van
de aansluiting van de Scarlet ADSL I-Line Dienst aan volgende voorwaarden voldoet: de beschikbaarheid van
een connectiepunt met het LAN van de Klant, de beschikbaarheid van een stroomvoorziening van 220V binnen
de straal van 1 meter van de router en beschikbaarheid van een telefoonaansluiting binnen hetzelfde lokaal.
Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde lokaal bevinden dient de Klant zelf voor de nodige kablering te
zorgen vooraleer tot de Activatie van de Scarlet ADSL I-Line Dienst kan overgegaan worden.

Artikel 3: Totstandkoming , opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst
3.1 De totstandkoming van de Overeenkomst verloopt als volgt: (a) de ontvangst door Scarlet van het
door de Klant ondertekende papieren aanvraagformulier met de bijpassende ondertekende algemene - en
dienstspecifieke voorwaarden en acceptable use policy van Scarlet; en (b) de aanvaarding door Scarlet van het
aanvraagformulier wat bestaat uit een door Scarlet verzonden bericht (brief, fax of e-mail) aan de Klant waarbij
zijn gebruikersnaam en paswoord worden overhandigd.
3.2 De Overeenkomst komt bovendien steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de
aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de
(telefoon-)centrales van de operatoren, die technisch is uitgerust voor de Scarlet ADSL I-Line Dienst.
3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 1 jaar vanaf Activatie en wordt behoudens
opzeg door één van beide partijen jaar na jaar stilzwijgend verlengd voor telkens 1 jaar. De opzegging dient te
geschieden via een aangetekend schrijven, in geval van beëindiging door de Klant, gericht aan Scarlet,
Dienst Administratie, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België.

Artikel 4: Prijs – Facturatie
4.1 De prijs voor de Scarlet ADSL I-Line Dienst omvat: de activeringskosten, de jaarlijkse bijdrage
(abonnementsgeld), en, afhankelijk van de door de Klant gekozen soort installatie, de installatiekosten. De
geldende tarieven zijn diegenen die Scarlet op het moment van facturatie publiceert via www.scarlet.be en
waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.
4.2 Het abonnementsgeld wordt jaarlijks op voorhand gefactureerd. De installatiekosten worden
gefactureerd in de maand volgend op installatie. Er wordt gefactureerd vanaf de Activatie. Facturen zijn
betaalbaar binnen 15 dagen na datum factuur.
4.3 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt gefactureerd op basis
van de installatietarieven die op dat moment van kracht zijn.

Artikel 5 : Levering - installatie - onderhoud - aanpassing
5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van ADSL aansluitingen afhankelijk
van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en kan niet overgaan tot levering van de dienst zolang de
Toegangsoperator de noodzakelijke ADSL-aansluiting niet levert. De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk,
worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van de Scarlet ADSL I-Line Dienst zal kunnen
worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten informatieve titel en kan in geval van overschrijding geen
aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.
5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische specificaties
van de Scarlet ADSL I-Line Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op basis
waarvan Scarlet de Scarlet ADSL I-Line Dienst aan de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet
hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best vermogen
informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de
Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren.
5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet ADSL I-Line Dienst te
vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Scarlet
nodig acht om gebreken in het Netwerk of de Scarlet ADSL I-Line Dienst te voorkomen of te verhelpen, met
inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet ADSL I-Line Dienst. De
Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen.

Artikel 6: Customer Premises Equipment
6.1 De CPE welke de Klant toelaat gebruik te maken van de Scarlet ADSL I-Line Dienst, blijft steeds
de eigendom van Scarlet of haar onderaannemer(s), tenzij deze door de Klant werd aangekocht.
6.2 De Klant zal Scarlet, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip
toegang verlenen tot de Locatie waar de verschillende onderdelen van de Scarlet ADSL I-Line Dienst zich
bevinden, ondermeer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van de Scarlet
ADSL I-Line Dienst, zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en
telecommunicatie materiaal en hun configuratie.
6.3 Tenzij de Klant de CPE heeft aangekocht zal de Klant bij beëindiging van de Overeenkomst om
welke reden dan ook de CPE in haar oorspronkelijke staat, normale slijtage uitgezonderd, terug bezorgen aan
Scarlet. In geval van abnormale slijtage of beschadiging zal de Klant Scarlet vergoeden voor de herstelling van de
CPE in haar oorspronkelijke staat. Bij gebreke aan teruggave van de CPE binnen een termijn van 30
kalenderdagen na de beëindiging van de Overeenkomst, zal Scarlet naar eigen keuze eigenhandig de CPE
terughalen bij de Klant op kosten van laatstgenoemde, dan wel mogen besluiten dat de Klant de CPE heeft
aangeschaft en de Klant hiervoor een bedrag factureren dat overeenstemt met de op dat ogenblik geldende
marktprijs. Scarlet is niet verplicht om na de beëindiging van onderhavige Overeenkomst de Locatie in haar
oorspronkelijke staat te herstellen
6.4 Scarlet zal indien nodig overgaan tot herstelling, onderhoud of vervanging van de CPE: (a) gratis,
indien de Klant voor de onderhoudsoptie gekozen en betaald heeft of (b) tegen de dan geldende tarieven, indien
de Klant niet heeft gekozen voor de onderhoudsoptie.
6.5 Het is de Klant niet toegelaten om een retentierecht uit te oefenen op het materiaal dat eigendom is
van Scarlet of zijn leveranciers en dit ter compensatie van bedragen die Scarlet zou verschuldigd zijn aan de
Klant krachtens andere overeenkomsten. In geval van inbeslagname van dit materiaal door een derde, zal de
Klant Scarlet informeren en alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde deze inbeslagname te verhinderen.
Tevens zal de Klant de deurwaarder informeren dat het materiaal eigendom is van Scarlet of zijn leveranciers.

Artikel 7: Garantie
7.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen garantie
met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de Scarlet ADSL I-Line Dienst. Zo kunnen
bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde capaciteit geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van
Scarlet noch tot het betalen van enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook.
7.2 De Klant beschikt maximaal over een capaciteit van 25 MB per POP3 mailbox en 20 MB per 
Webmail mailbox.  Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit overschrijdt, of gedurende 3 maand 

 
gehouden te zijn, één of meerdere van volgende maatregelen te nemen: (a) verwijderen van e-mails of  
de mailbox met de volledige inhoud, (b) opschorten van de Dienst, (c) de Overeenkomst beëindigen. 
Deze maatregelen kunnen genomen worden onafgezien het recht van Scarlet om de werkelijk geleden schade 
te vorderen indien deze hoger zou zijn.

Artikel 8:Algemeen
8.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische,
administratieve of facturatievragen. Het telefoonnummer van deze Helpdesk staat vermeld op het
aanvraagformulier of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht
worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met
een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost.
8.2 De compatibiliteit met de Scarlet ADSL I-Line Dienst is enkel gegarandeerd voor de modems en
randapparatuur die voldoen aan de meest recente standaard (ten titel van voorbeeld op 01.10.2001: ADSL/PSTN:
ANSI T1.413 Issue 2; ADSL/ISDN: ETSI TS 101 388 V1.0.0 (1998-6)) en het UNI.
8.3 Onderhoud: de Klant aanvaardt dat Scarlet zich op de modem en/of router van de Klant vanop
afstand kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring operaties uit te voeren. Indien nodig dient de
Klant aan Scarlet personeel toegang te verlenen op de modem en/of router.
8.4 Ingeval de installatie is uitgevoerd door de Klant zelf (Do-It-Yourself), wordt ingeval de Klant
binnen de vijf dagen na de Activatie geen opmerkingen heeft over de werking van de Scarlet ADSL I-Line Dienst
en/of het materiaal, verondersteld dat hij het materiaal in goede staat zonder defect of fout heeft ontvangen.
8.5 Ingeval de Scarlet ADSL I-Line Dienst wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor
spraaktelefonie gebruikt wordt erkent de Klant op de hoogte te zijn dat de splitters en de modems die gebruikt
worden voor de Scarlet ADSL I-Line Dienst afhankelijk zijn van het type telefoonlijn (PSTN of ISDN). Hierdoor
bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de spraaktelefoniediensten de Scarlet ADSL I-Line Dienst op
zodanige wijze kan beïnvloeden dat nieuwe apparatuur geplaatst moet worden bij de Klant voor de Scarlet ADSL
I-Line Dienst.
8.6 De Klant heeft kennis van het feit dat de Toegangsoperator het recht heeft de levering van 
Scarlet ADSL I-Line Dienst stop te zetten in volgende gevallen: de PSTN/ISDN lijn is opgezegd; en/of - de Klant
ontvangt een verminderde dienstverlening omwille van het feit dat hij de factuur van de Toegangsoperator niet
betaalt. Bovendien heeft de Klant er kennis van de dat de levering van de Scarlet ADSL I-Line Dienst onder
huidige voorwaarden afhankelijk is van de subsidie van de overheid.
8.7 Tenzij hij uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van de Toegangsoperator, is het de Klant
verboden de openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegrip van het aansluitingpunt, te wijzigen. De
Klant moet zich als een goede huisvader gedragen ten opzichte van de installaties van Scarlet en/of zijn
leveranciers die zich bevinden in de Locatie die de Klant alleen of samen met derden bezet. De Klant mag door
zijn optreden of verzuim het verkeer op het netwerk niet verstoren, noch de werking van de Dienst in het gedrang
brengen.
8.8 Het artikel 103 §1 al.1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven, met betrekking tot de herstelling in de oorspronkelijke staat van het goed na de
uitvoering van de installatiewerken, is niet van toepassing.

Artikel 9: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet
(cfr. Contractuele Relatie)
9.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien
(bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen.

(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)
9.2 Ingeval van betaling via domiciliërings-opdracht of via credit card zal het gefactureerde bedrag
geïnd worden binnen 10 dagen na factuurdatum. 
9.3 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde bedrag, berekend op
dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen, alsook met een
forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 EUR, onverminderd
het recht van Scarlet om schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade, inclusief kosten en
uitgaven die worden betaald om bedragen te innen die in het kader van de Overeenkomst door de Klant
verschuldigd zijn.
9.4 De factuur wordt door Scarlet geldig verzonden naar het adres dat de Klant oorspronkelijk heeft
opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van
Scarlet binnen de 10 werkdagen na verzending van de factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en
onvoorwaardelijk de factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe
Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van
bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is).
9.5 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst
en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren zonder andere formaliteit dan het aanbrengen van de wijzigingen in de
voorwaarden on-line. Alleen als de wijzigingen minder voordelig zijn voor de Klant worden ze per post, fax, e-
mail of enig ander publiek communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaand aan de
invoegetreding ervan. Gewijzigde tarieven worden pro rata temporis toegepast en aangerekend. De Klant die de
nieuwe voorwaarden en/of tarieven niet aanvaardt, kan de Overeenkomst opzeggen – voor zover de nieuwe
voorwaarden en/of tarieven minder gunstig zouden zijn voor de Klant - door de verzending van een per post
aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de invoegetreding van de wijzigingen. De Overeenkomst wordt
vervolgens beëindigd met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt, mits betaling van de nog
verschuldigde bedragen en pro rata berekende abonnementsbijdragen. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op
www.scarlet.be) hebben voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
gesloten overeenkomsten.

(cfr. Aansprakelijkheid)
9.6 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele
garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de
Dienst kan - behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding  geven tot enige aansprakelijkheid van
Scarlet.
9.7 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig of niet
functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de
informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of
frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en netwerkstoringen
en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting,
(computer-) apparatuur en de daarbij behorende software.
9.8 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade,
zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige
provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.
9.9 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de
Klant (zie art. 9.6 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna
vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de
Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat
aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet.

(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid)
9.10 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn
bevoegd.

zijn mailbox niet raadpleegt, is Scarlet gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding 



DIENSTSPECIFIEKE VOORWAARDEN 'FREE ' VOOR NIET-PROFESSIONELE DOELEINDEN 

Artikel 1 : Voorafgaande bepalingen. 
 
De Dienstspecifieke voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen UNINET INTERNATIONAL NV (hierna “Scarlet”) en de 
Klant vanaf diens aanvraag van een Free Plus-abonnement. Zij maken deel uit van de Overeenkomst en zijn toepasselijk op alle 
daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de Klant gelden slechts indien zij 
schriftelijk door een ter zake bevoegde persoon van SCARLET werden bevestigd. Specifieke voorwaarden die door de Klant 
worden gehanteerd, worden door SCARLET uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien de Klant zijn abonnementsaanvraag online of telefonisch gedaan heeft, heeft hij het recht om aan SCARLET mee te delen 
dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de zeven werkdagen volgend 
op de abonnementsaanvraag, op voorwaarde dat de Klant nog geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. De Klant dient dan de 
modem terug te bezorgen in perfecte staat binnen de zeven dagen na ontvangst, indien de modem deel uitmaakt van de 
Overeenkomst. 
In geval van conflict tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden, zullen de bepalingen van de Dienstspecifieke 
voorwaarden voorrang hebben op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van SCARLET. 
 
De Klant dient deze Dienstspecifieke voorwaarden aandachtig te lezen en wordt geacht deze te aanvaarden voorafgaand aan de 
registratie als Klant van Scarlet Free Plus. 
 
 
Artikel 2 : Definities. 
 
In deze Dienstspecifieke voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
2.1. SCARLET - Uninet International NV: Internet Service Provider, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50 , BTW BE 
0447.976.484 HR Brussel, aanbieder van de SCARLET-dienst. 
 
2.2. SCARLET-Dienst: dienst die wordt geleverd door SCARLET in het kader van het 'Scarlet Free '-abonnement. 
 
2.3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SCARLET een Overeenkomst heeft afgesloten met betrekking tot de 
SCARLET-Dienst voor niet-professionele doeleinden. 
 
2.4. Overeenkomst: de contractuele relatie tussen SCARLET en de Klant betreffende de SCARLET-Dienst. Deze wordt bepaald 
door onderhavige "Dienstspecifieke voorwaarden", ”Aanvraagformulier” voor de SCARLET-Dienst, de 'Acceptable Use Policy' 
en de "Algemene Voorwaarden van SCARLET" (zie ook 4.3. hierna) te consulteren op http://www.scarlet.be. 
 
2.6. Toegangscode: unieke benaming ('log in') en paswoord van de Klant die SCARLET ter beschikking stelt van de Klant teneinde 
toegang te verkrijgen tot de SCARLET-Dienst. 
 
2.7. Prijs: de prijs omvat a) een verbindingskost (forfaitaire kost die verschuldigd is telkens als de Klant een verbinding maakt 
met het Tiscali-netwerk, b) telecommunicatiekost (variabel bedrag dat bovendien kan verschillen naargelang het gebruik al dan 
niet plaatsvindt binnen de piekuren (de toepasselijke piekuren worden vermeld op de website)). De installatie, de levering, het 
onderhoud en bijkomende uitrusting (modem) zijn niet in de Prijs inbegrepen en kunnen derhalve bijkomend aangerekend 
worden. 
 
 
Artikel 3 : Productbeschrijving. 
 
3.1. 'Scarlet Free ' biedt een onbeperkte toegang tot het internet gedurende vierentwintig (24) uren per dag, één (1) mailbox 
(volume: 25 MB per POP3 mailbox en 20 MB per Webmail mailbox) met drie (3) aliassen per box en 30 Mb beschikbare ruimte op  
het web voor de persoonlijkewebpagina. 
 
3.2. De maximumsnelheid voor uploading of downloading bedraagt 56,6 in PSTN of 64 Kbps in ISDN of 128 Kbps in ISDN 
dubbel kanaal, tenzij anders vermeld op de website van SCARLET. 
 
3.3. De helpdesk kan worden geraadpleegd tegen zonaal tarief (02/275.27.27). De technische specificaties en details met betrekking 
tot de helpdesk van 'Scarlet Free' zijn terug te vinden op de website van SCARLET: http://wwww.scarlet.be. 
 
 
Artikel 4 : Overeenkomst. 
 
4.1. De aanvraag gebeurt online, d.w.z. via de website van SCARLET (http://www.scarlet.be). Hiertoe vult de aanvrager zijn 
gegevens in op de website, bevestigt hij voor akkoord en verzendt hij dit elektronisch naar SCARLET. 
 
4.2. De Klant verbindt zich vanaf het moment waarop hij zijn online aanvraag bevestigt aan SCARLET. SCARLET stuurt de 
Klant een bevestiging van zijn aanvraag per e-mail. Indien de aanvraag aanvaard wordt door SCARLET, brengt deze laatste de 
Klant op de hoogte via e-mail . De SCARLET-Dienst zal effectief in werking enkele minuten na de Abonnementsaanvraag . 



4.3. De bevestigende e-mail geldt, tezamen met de onderhavige "Dienstspecifieke voorwaarden" en de "Algemene 
Voorwaarden van SCARLET" als Overeenkomst tussen SCARLET en de Klant, onverminderd het bepaalde in art. 2.5. 
 
Door het invullen en versturen van de aanvraag erkent de Klant kennis te hebben van alle op het toepasselijke 
voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst. 
 
4.4. Het is de Klant verboden de hem verleende rechten te overschrijden, onder andere door een Overeenkomst te sluiten voor de 
aansluiting van een 'personal computer' en in de plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van computers ofwel meerdere 'personal 
computers' aan te sluiten en toegang te verschaffen tot de SCARLET-Dienst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door 
SCARLET. 
 
4.5. Indien de mailbox inactief blijft gedurende 30 opeenvolgende dagen, dan ontvangt de klant een waarschuwing. Indien de 
mailbox inactief blijft gedurende 60 opeenvolgende dagen, dan zullen de berichten - geopend of niet geopend - verwijderd worden 
en de mailbox geblokkeerd. Indien de mailbox inactief blijft gedurende 120 opeenvolgende dagen, dan zal hij verwijderd worden. 
 
 
Artikel 5 : Toegang. 
 
5.1. Zo spoedig mogelijk na de aanvraag en nadat de Klant aan alle voorwaarden voor toelating tot de SCARLET-Dienst heeft 
voldaan, zal SCARLET hem toegang verlenen tot de SCARLET-Dienst en de Klant de toegangscode verschaffen en zorg dragen 
voor toelating van de Klant tot de SCARLET-Dienst. 
 
5.2. SCARLET is in principe gerechtigd veranderingen aan te brengen aan de SCARLET-Dienst zonder voorafgaande 
bekendmaking aan de Klant. SCARLET behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in 
de SCARLET-Dienst of in de Toegangscode van de Klant door te voeren, indien het functioneren van de SCARLET-Dienst dit 
vereist. SCARLET zal de Klant hierover tijdig (ten minste één (1) week voordien) informeren, indien deze wijzigingen de 
bereikbaarheid voor de Klant nadelig beïnvloeden. Ingeval de wijziging leidt tot een wezenlijke beperking van de verplichtingen 
van SCARLET, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. SCARLET is echter niet 
aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. 
 
 
Artikel 6: Onderliggende dienstverlening. 
 
6.1. Voorwaarde voor een Scarlet Free Plus-aansluiting door SCARLET is een abonnement op de spraaktelefoniediensten van een 
telecomoperator (Klassieke/ISDN-lijn) - de zgn. 'Onderliggende Dienstverlening'- die toegang geeft tot de inbelpunten van 
SCARLET. Het ter beschikking stellen van de telefoonaansluiting door de telecomoperator maakt het voorwerp uit van een apart 
contract en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en -voorwaarden van de betrokken dienstverlening. 
 
6.2. Aanvaarding van een aanvraag door SCARLET geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud en is afhankelijk van aanvaarding van de 
aanvraag door de telecomoperator. 
 
6.3. SCARLET is niet aansprakelijk voor problemen betreffende de 'Onderliggende Dienstverlening' door de telecomoperator zoals 
bijvoorbeeld mogelijke vertragingen bij het activeren van de 'Onderliggende Dienstverlening'. SCARLET is niet aansprakelijk voor 
gebreken in hoofde van de telecomoperator waardoor de goede werking van de SCARLET-Dienst in het gedrang komt. 
 
6.4. Indien de telecomoperator om eender welke reden de 'Onderliggende Dienstverlening' opschort of beëindigt, zal SCARLET 
hiervoor geen aansprakelijkheid dragen, noch verplicht zijn tot terugbetaling van reeds betaalde abonnementsgelden. 
 
6.5. De compatibiliteit met de SCARLET-Dienst is enkel gewaarborgd voor de modems en bijhorende uitrusting die voldoen aan de 
huidige standaarden (V90, V92, V110, V34, V32bis). 
 
6.6. Behalve met uitdrukkelijk akkoord van de telecomoperator, is het de Klant niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de 
openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegrip van het aansluitingspunt. De Klant zal als een goede huisvader gebruik 
maken van de uitrusting die zich in zijn lokalen bevindt. Het is de Klant niet toegestaan het verkeer op het netwerk te verstoren of 
de Dienst in gevaar te brengen door een handeling of een nalatigheid. 
 
6.7. De telecomoperator en Scarlet hebben het recht om zich vanop afstand toegang te verschaffen tot de modem van de Klant, met 
het oog op het uitvoeren van onderhouds-, configuratie- of monitoringwerkzaamheden. Indien dit nodig is, zal de Klant aan het 
personeel van de telecomoperator en Scarlet toegang verschaffen tot zijn modem. 
 
6.8. De telecomoperator en Scarlet zullen het recht hebben om in de lokalen van de Klant alle noodzakelijke werken uit te voeren 
en veranderingen door te voeren om een juiste werking van de Dienst te waarborgen, zoals de installatie, aanpassing, herstelling 
en/of inspectie van de kabels, lijnen, van telecommunicatie-uitrusting en hun configuratie. De Klant moet de telecomoperator en 
Scarlet of hun leveranciers de toegang verschaffen, op ieder redelijk ogenblik, tot de plaatsen waar de elementen van de Dienst 
geplaatst zijn. 



Artikel 7: Duur en opzegging van de Overeenkomst 
 
7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan door elke partij op elk ogenblik worden opgezegd.  
 
 
Artikel 8: Kosten en betalingen 
 
8.1. Voor de volledige duur van het Tiscali Free-abonnement is geen enkele betaling verschuldigd 
 
8.2. De telecommunicatiekosten worden gefactureerd door de telecomoperator bij wie de gebruiker een abonnement genomen 
heeft. Ter informatie vermeldt Tiscali op zijn website http://www.scarlet.be de basiskosten die de telecomoperator voor de 
internetcommunicatie aanrekent. 
 
 
Artikel 9 : Algemeen. 
 
9.1. De Klant heeft toegang tot de helpdesk van SCARLET tegen de dan geldende tarieven die zullen worden bekendgemaakt op 
de website. 
 
9.2. SCARLET en de Klant komen overeen dat elke mededeling die tussen hen plaatsvindt per e-mail dezelfde waarde zal 
bezitten als schriftelijke en ondertekende briefwisseling, tenzij anders gestipuleerd in deze Dienstspecifieke voorwaarden. 
 
9.3. Indien de Klant bijkomende informatie wenst betreffende de Overeenkomst, kan hij zich wenden tot: 
 
Uninet International NV 
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde 
Telefoon: 02/275.27.27 Fax: 
02/275.36.71 
 
 
Artikel 10: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
 
(cfr. Contractuele Relatie) 
10.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien   
(bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. (cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden  
 – Wijzigingen) 
 
10.2 Ingeval van betaling via domiciliërings-opdracht of via credit card zal het gefactureerde bedrag geïnd worden binnen 
10 dagen na factuurdatum. 
 
10.3 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 
de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de 
volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde 
bedrag met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht van Scarlet om schadevergoeding te eisen voor de werkelijk 
geleden schade, inclusief kosten en uitgaven die worden betaald om bedragen te innen die in het kader van de Overeenkomst door 
de Klant verschuldigd zijn. 
 
10.4 De factuur wordt door Scarlet geldig verzonden naar het adres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke 
aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Scarlet binnen de 10 werkdagen na verzending 
van de factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te 
zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering 
van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). 
 
10.5 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te 
wijzigen of te indexeren zonder andere formaliteit dan het aanbrengen van de wijzigingen in de voorwaarden on-line. Alleen als de 
wijzigingen minder voordelig zijn voor de Klant worden ze per post, fax, e-mail of enig ander publiek communicatiemiddel 
bekend gemaakt uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaand aan de invoegetreding ervan. Gewijzigde tarieven worden pro rata 
temporis toegepast en aangerekend. De Klant die de nieuwe voorwaarden en/of tarieven niet aanvaardt, kan de Overeenkomst 
opzeggen – voor zover de nieuwe voorwaarden en/of tarieven minder gunstig zouden zijn voor de Klant - door de verzending van 
een per post aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de invoegetreding van de wijzigingen. De Overeenkomst wordt 
vervolgens beëindigd met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt, mits betaling van de nog verschuldigde 
bedragen en pro rata berekende abonnementsbijdragen. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op www.scarlet.be) hebben 
voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. (cfr. 
Aansprakelijkheid) 
 
10.6 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele garantie met betrekking 
tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - behalve ingeval van opzet 
of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Scarlet. 
 

10.7 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig of niet functioneren, het niet 
beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie die door de Klant via de 
Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, 
technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde 
telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-) apparatuur en de daarbij behorende software. 
 



10.8 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect 
verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de 
hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. 
 
10.9 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 10.6 
hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of 
vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden 
verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de 
aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
 
10.10 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 



DIENSTSPECIFIEKE VOORWAARDEN 'FREE PLUS' VOOR NIET-PROFESSIONELE DOELEINDEN  
 
Artikel 1 : Voorafgaande bepalingen. 
 
De Dienstspecifieke voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen UNINET INTERNATIONAL NV (hierna “Scarlet”) 
en de Klant vanaf diens aanvraag van een Free Plus-abonnement. Zij maken deel u i t  van de Overeenkomst en zijn 
toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullen op verzoek van de Klant 
gelden slechts indien zij schriftelijk door een ter zake bevoegde persoon van SCARLET werden bevestigd. 

Specifieke voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door SCARLET uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
In geval van conflict tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden, zullen de bepaling van de Dienstspecifieke 
voorwaarden voorrang hebben op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van SCARLET. 
De Klant dient deze Dienstspecifieke voorwaarden aandachtig te lezen en wordt geacht deze te aanvaarden voorafgaand 
aan de registratie als Klant van Scarlet Free Plus. 
 
 
Artikel 2 : Definities. 

In deze Dienstspecifieke voorwaarden wordt verstaan onder: 

2.1. SCARLET - Uninet International NV: Internet Service Provider, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50 , BTW 
BE 0447.976.484 RPR Brussel, , aanbieder van de SCARLET-dienst. 

 
2.2. SCARLET-Dienst: dienst die wordt geleverd door SCARLET in het kader van het 'Scarlet Free Plus'-abonnement. 

2.3. 'Scarlet Free Plus': Dienst van SCARLET waarbij de kosten voor telecommunicatie gegenereerd door de Klant bij het 
inbellen op het Scarlet-netwerk, door SCARLET zelf worden gefactureerd aan de Klant tegen een door SCARLET 
opgegeven tarief. De toegangsnummers tot de server van SCARLET zijn de speciale "Scarlet Free Plus"-nummers, zoals 
aangegeven op de website van SCARLET. Het toegangsnummer wordt steeds voorafgegaan door het nummer "1525" of 
door enig ander nummer aangegeven door SCARLET. 

2.4. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SCARLET een Overeenkomst heeft afgesloten met betrekking tot de 
SCARLET-Dienst voor niet-professionele doeleinden. 

2.5. Overeenkomst: de contractuele relatie tussen SCARLET en de Klant betreffende de SCARLET-Dienst. Deze wordt 
bepaald door onderhavige "Dienstspecifieke voorwaarden", ”Aanvraagformulier” voor de SCARLET-Dienst, de 
'Acceptable Use Policy' en de " A l gemene Voorwaarden van SCARLET" (zie ook 4.3. hierna) te consulteren op 
http://www.scarlet.be. 

2.6. Toegangscode: unieke benaming ('log in') en paswoord van de Klant die SCARLET ter beschikking stelt van de Klant 
teneinde toegang te verkrijgen tot de SCARLET-Dienst. 

2.7. Prijs: de prijs omvat a) een verbindingskost (forfaitaire kost die verschuldigd is telkens als de Klant een verbinding 
maakt met het Tiscali-netwerk, b) telecommunicatiekost (variabel bedrag dat bovendien kan verschilen naargelang het 
gebruik al dan niet plaatsvindt binnen de piekuren (de toepasselijke piekuren worden vermeld op de website)). De 
installatie, de levering, het onderhoud en bijkomende uitrusting (modem) zijn niet in de Prijs inbegrepen en kunnen 
derhalve bijkomend aangerekend worden. 
 
 
Artikel 3 : Productbeschrijving. 

3.1. 'Scarlet Free Plus' biedt een onbeperkte toegang tot het internet gedurende vierentwintig (24) uren per dag, drie (3) 
mailboxen (volume: 25 MB per POP3 mailbox en 20 MB per Webmail mailbox) met drie (3) aliassen per box en 50 Mb   
beschikbare ruimte op het web voor de persoonlijke webpagina. 

3.2. De maximumsnelheid voor uploading of downloading bedraagt 56,6 in PSTN of 64 Kbps in ISDN of 128 Kbps in 
ISDN dubbel kanaal, tenzij anders vermeld op de website van SCARLET. 

 
3.3. De hel pdesk kan worden geraadpleegd tegen zonaal tarief (02/275.27.27). De technische specificaties en details 
met betrekking tot de he l pdesk van 'Scarlet Free Plus' zijn terug te vinden op de website van SCARLET: 
http://www.scarlet.be. 
 
3.4. De Klant kan zijn gebruik elektronisch consulteren (online ) via mijn.scarlet.be.  
 
 
Artikel 4 : Overeenkomst. 

4.1. De aanvraag gebeurt online , d.w.z. via de website van SCARLET (http://www.scarlet.be). Hiertoe vult de aanvrager 
zijn gegevens in op de website, bevestigt hij voor akkoord en verzendt hij dit elektronisch naar SCARLET. Indien de 
aanvrager kiest voor betaling via bankdomicliëring, dient hij het ondertekende en gedateerde o r i ginele document met 
de post te versturen naar SCARLET. 



4.2. De Klant verbindt zich vanaf het moment waarop hij zijn online aanvraag bevestigd aan SCARLET. SCARLET 
stuurt de Klant een bevestiging van zijn aanvraag per e-mail of per gewone post. Indien de aanvraag aanvaard 
wordt door SCARLET, brengt deze laatste de Klant op de hoogte via e-mail of per gewone post met vermelding van 
de datum van activering van 'Scarlet Free Plus'. De SCARLET-Dienst zal effectief in werking treden op de dag van de 
activering zoals aangegeven in deze e-mail of brief. 
 
4.3. De bevestigende e-mail geldt, tezamen met de onderhavige "Dienstspecifieke voorwaarden" en de 
" A l gemene Voorwaarden van SCARLET" als Overeenkomst tussen SCARLET en de Klant, onverminderd het 
bepaalde in art. 2.5. 
 
Door het invullen en versturen van de aanvraag erkent de Klant kennis te hebben van alle op het 
toepasselijke voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst. 
 
4.4. Het is de Klant verboden de hem verleende rechten te overschrijden, onder andere door een Overeenkomst te 
sluiten voor de aansluiting van een 'personal computer' en in de plaats daarvan ofwel een lokaal netwerk van 
computers ofwel meerdere 'personal computers' aan te sluiten en toegang te verschaffen tot de SCARLET-Dienst, 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door SCARLET. 
 
 
Artikel 5 : Toegang. 
 
5.1. Zo spoedig mogelijk na de aanvraag en nadat de Klant aan alle voorwaarden voor toelating tot de SCARLET-
Dienst heeft voldaan, zal SCARLET hem toegang verlenen tot de SCARLET-Dienst en de Klant de toegangscode 
verschaffen en zorg dragen voor toelating van de Klant tot de SCARLET-Dienst. 
 
5.2. SCARLET is in principe gerechtigd veranderingen aan te brengen aan de SCARLET-Dienst zonder 
voorafgaande bekendmaking aan de Klant. SCARLET behoudt zich het recht voor procedurele en technische 
wijzigingen en/of verbeteringen in de SCARLET-Dienst of in de Toegangscode van de Klant door te voeren, indien het 
functioneren van de SCARLET-Dienst dit vereist. SCARLET zal de Klant hierover tijdig (tenminste één (1) week 
voordien) informeren, indien deze wijzigingen de bereikbaarheid voor de Klant nadelig beïnvloeden. Ingeval de 
wijziging leidt tot een wezenlijke beperking van de verplichtingen van SCARLET, is de Klant gerechtigd om de 
Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen. SCARLET is echter niet aansprakelijk voor en ige schade of 
kosten van de Klant, als gevolg van en ige in dit artikel genoemde maatregelen. 
 
 
Artikel 6: Onderliggende dienstverlening. 
 
6.1. Voorwaarde voor een Scarlet Free Plus-aansluiting door SCARLET is een abonnement op de 
spraaktelefoniediensten van een telecomoperator (Klassieke/ISDN-lijn) - de zgn. 'Onderliggende Dienstverlening'- 
die toegang geeft tot de inbelpunten van SCARLET. Het ter beschikking stelen van de telefoonaansluiting door de 
telecomoperator maakt het voorwerp u i t van een apart contract en een aparte facturatie door deze operator, tegen 
de standaardtarieven en -voorwaarden van de betrokken dienstverlening. 
 
6.2. Aanvaarding van een aanvraag door SCARLET geldt onder uitdrukkelijk voorbehoud en is afhankelijk van 
aanvaarding van de aanvraag door de telecomoperator. 
 
6.3. SCARLET is niet aansprakelijk voor problemen betreffende de 'Onderliggende Dienstverlening' door de 
telecomoperator zoals bijvoorbeeld mogelijke vertragingen bij het activeren van de 'Onderliggende Dienstverlening'. 
SCARLET is niet aansprakelijk voor gebreken in hoofde van de telecomoperator waardoor de goede werking van de 
SCARLET-Dienst in het gedrang komt. 
 
6.4. Indien de telecomoperator om eender welke reden de 'Onderliggende Dienstverlening' opschort of beëindigt, 
za l  SCARLET hiervoor geen aansprakelijkheid dragen, noch verplicht zijn tot terugbetaling van reeds betaalde 
abonnementsgelden. 
 
6.5. De compatibliteit met de SCARLET-Dienst is enkel gewaarborgd voor de modems en bijhorende uitrusting die 
voldoen aan de huidige standaarden (V90, V92, V110, V34, V32bis). 
 
6.6. Behalve met uitdrukkelijk akkoord van de telecomoperator, is het de Klant niet toegestaan veranderingen aan te 
brengen aan de openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegri p van het aansluitingspunt. De Klant zal als een 
goede huisvader gebruik maken van de uitrusting die zich in zijn lokalen bevindt. Het is de Klant niet toegestaan het 
verkeer op het netwerk te verstoren of de Dienst in gevaar te brengen door een handeling of een nalatigheid. 
 
6.7. De telecomoperator en Scarlet hebben het recht om zich vanop afstand toegang te verschaffen tot de modem 
van de Klant, met het oog op het uitvoeren van onderhouds-, configuratie- of monitoringwerkzaamheden. Indien dit 
nodig is, zal de Klant aan het personeel van de telecomoperator en Scarlet toegang verschaffen tot zijn modem. 
 
6.8. De telecomoperator en Scarlet zullen het recht hebben om in de lokalen van de Klant ale noodzakelijke werken u i t  
te voeren en veranderingen door te voeren om een juiste werking van de Dienst te waarborgen, zoals de installatie, 
aanpassing, hersteling en/of inspectie van de kabels, lijnen, van telecommunicatie-uitrusting en hun configuratie. De 
Klant moet de telecomoperator en Scarlet of hun leveranciers de toegang verschaffen, op ieder redelijk ogenblik, tot 
de plaatsen waar de elementen van de Dienst geplaatst zijn. 
 
 



Artikel 7 : Kosten en betalingen. 
 
7.1. De Klant ontvangt maandelijks een elektronisch rekeninguittreksel (per e-mail) dat geldt als bewijsstuk. 
 
7.2. SCARLET stuurt een maandelijks rekeninguittreksel via de post aan de Klant die bij zijn aanvraag gekozen 
heeft voor een papieren rekeninguittreksel en tevens de daartoe gevraagde gegevens heeft ingevuld. SCARLET 
behoudt zich het recht voor een vast bedrag (zoals aangegeven op de website van SCARLET) aan te rekenen per 
rekeninguittreksel die met de post verzonden wordt. 
 
7.3. De betaling geschiedt maandelijks en gedurende de periode tijdens de welke de Overeenkomst loopt. 
 
7.4. De toepasselijke Prijs is deze vermeld op de website van SCARLET op datum van verzending door de Klant van 
het Aanvraagformulier tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen. 
 
7.5. De prijzen voor telecommunicatie worden berekend per seconde. De verbindingskost is een forfaitaire kost die 
wordt aangerekend telkens als de Klant een verbinding maakt met het SCARLET-netwerk. 
 
7.6. Alle door SCARLET gehanteerde Prijzen zijn in euro u i tgedrukt en BTW 
inbegrepen .  
 
7.7. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen vanaf de factuurdatum.  
 
 
Artikel 8: Duur en opzegging van de Overeenkomst 
 
8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan door elke partij worden opgezegd met een 
opzegtermijn van dertig (30) dagen. 
 
8.2. De opzegging dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden (gericht aan Uninet International 
S.A./N.V., Free Plus , Medialaan 50, 1800 Vilvoorde). 
 
 
Artikel 9 : Algemeen. 
 
9.1. De Klant heeft toegang tot de h e l pdesk van SCARLET tegen de dan geldende tarieven die zullen worden 
bekendgemaakt op de website. 
 
9.2. SCARLET en de Klant komen overeen dat elke mededeling die tussen hen plaatsvindt per e-mail dezelfde 
waarde zal bezitten als schriftelijke en ondertekende briefwisseling, tenzij anders gestipuleerd in deze 
Dienstspecifieke voorwaarden. 
 
9.3. Indien de Klant bijkomende informatie wenst betreffende de Overeenkomst, kan hij zich wenden tot: 
 
Uninet International NV 
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde Telefoon: 02/275.27.27 
Fax: 02/275.36.71 
 
 
Artikel 10: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
 
(cfr. Contractuele Relatie) 
 
 10.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien 
(bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. 
(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen) 
 
 10.2 Ingeval van betaling via domiciliëringsopdracht of via credit card zal het gefactureerde bedrag geïnd 
worden binnen 10 dagen na factuurdatum. 
 
 10.3 Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verhoogd met de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de 
vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire 
schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht van 
Scarlet om schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade, inclusief kosten en u i tgaven die worden 
betaald om bedragen te innen die in het kader van de Overeenkomst door de Klant verschuldigd zijn. 
 
 10.4 De factuur wordt door Scarlet geldig verzonden naar het adres dat de Klant oorspronkelijk heeft 
opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Scarlet 
binnen de 10 werkdagen na verzending van de factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de 
factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de 
hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring 
van toepassing is). 
 



  10.5 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de 
Dienst te wijzigen of te indexeren zonder andere formaliteit dan het aanbrengen van de wijzigingen in de 
voorwaarden on-line. Alleen als de wijzigingen minder voordelig zijn voor de Klant worden ze per post, fax, e-mail of 
en ig ander publiek communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaand aan de 
invoegetreding ervan. Gewijzigde tarieven worden pro rata temporis toegepast en aangerekend. De Klant die de 
nieuwe voorwaarden en/of tarieven niet aanvaardt, kan de Overeenkomst opzeggen – voor zover de nieuwe 
voorwaarden en/of tarieven minder gunstig zouden zijn voor de Klant - door de verzending van een per post 
aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de invoegetreding van de wijzigingen. De Overeenkomst wordt 
vervolgens beëindigd met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt, mits betaling van de nog 
verschuldigde bedragen en pro rata berekende abonnementsbijdragen. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op 
www.scarlet.be) hebben voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds 
gesloten overeenkomsten. 
 
(cfr. Aansprakelijkheid) 
 10.6 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele garantie met 
betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - behalve 
ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot en ige aansprakelijkheid van Scarlet. 
 
 10.7 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig of niet functioneren, 
het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie die door 
de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleuze gebruik van de 
Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van de voor 
de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-) apparatuur en de daarbij 
behorende software. 
 
 10.8 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct 
of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor en ige provisie, zelfs 
indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. 
 
 10.9 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie 
art. 10.6 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 
2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die u i t  hoofde van de Overeenkomst door de 
Klant aan Scarlet werden verricht t in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat 
aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
 
 10.10 De Overeenkomst is onderworpen aan het B e l gische recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 
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VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET PHONE DIENST 
 

Artikel 1: Definities 
Carrier Preselection of CPS: voorprogrammering van de Carrier Select Code in 
telefooncentrale van de Toegangsoperator waardoor automatisch met de Scarlet 
Phone Dienst wordt gebeld (dus zonder het intoetsen van de Carrier Select Code 
1588). 
Carrier Select Code 1588: code die telkens ingetoetst kan worden vóór het volledige 
internationale, nationale, of mobiele nummer van de correspondent, om met de Scarlet 
Phone Dienst te bellen. 
Letter of Authorisation of LoA: schriftelijk akkoord van de Klant waarin hij aan de 
Toegangsoperator aangeeft dat CPS voor Scarlet Phone Dienst mag geactiveerd 
worden. 
Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de 
aanbieding en de werking van de Scarlet Phone Dienst. 
Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. 
Belgacom). 
 
Artikel 2: Scarlet Phone Dienst 
2.1 De Scarlet Phone Dienst biedt de mogelijkheid om vanaf een vaste 
telefoonaansluiting binnen België toegang te verkrijgen tot het Netwerk via de Carrier 
Select Code 1588 of via CPS. 
2.2 Scarlet heeft voor de Scarlet Phone Dienst een vergunning ontvangen 
(TEL/VOC/99/0010) van de Minister van Telecommunicatie in België. 
 
Artikel 3: Totstandkoming, en duur van de Overeenkomst  
3.1 De Overeenkomst treedt voor onbepaalde duur in werking. Elke partij kan 
op elk moment de Overeenkomst zonder enige kosten beëindigen. De opzegging dient 
te geschieden via een aangetekend schrijven, en in geval van beëindiging door de 
Klant, gericht aan Scarlet, Dienst Administratie, Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België. 
De opzegging van CPS gebeurt via de voorwaarden van de LoA. Meer info kan 
verkregen worden via de Helpdesk. 
3.2 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te 
weigeren of op te schorten indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of 
bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant. De Klant 
heeft het recht hiertegen beroep in te stellen bij de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie. 
 
Artikel 4: Prijs –  Aanrekening - Betalingstermijn 
4.1 De Klant is voor het gebruik van de Scarlet Phone Dienst een vergoeding 
verschuldigd volgens de geldende tarieflijsten, die gepubliceerd zijn via www.scarlet.be 
en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben. 
4.2 Maandelijks ontvangt de Klant van Scarlet een rekening of een factuur met 
een overzicht van de verschuldigde bedragen.. 
 
Artikel 5  Levering - installatie - onderhoud - aanpassing 
5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van de Scarlet 
Phone Dienst via CPS afhankelijk van de Toegangsoperator die de noodzakelijke 
programmering in de telefooncentrale dient door te voeren. In geen geval kan de 
laattijdigheid van oplevering van de Scarlet Phone Dienst via CPS aanleiding geven tot 
enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant. 
5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de 
technische specificaties van de Scarlet Phone Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel 
enig onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Scarlet de Scarlet Phone Dienst aan 
de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze 
aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best 
vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke 
gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren. 
5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet 
Phone Dienst te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle 
instructies te geven aan de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of 
de Scarlet Phone Dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar 
geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet Phone Dienst. 
De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. 
 
Artikel 6: Garantie 
Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen 
garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de 
Scarlet Phone Dienst. Zo kunnen bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde 
capaciteit geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Scarlet noch tot het betalen 
van enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook. 
 
Artikel 7: Algemeen  
7.1 De Klant moet aan volgende voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen 
maken van de Scarlet Phone Dienst: 
- De Klant beschikt over een vaste telefoonaansluiting bij de Toegangsoperator. 
- De Klant maakt gebruik van apparatuur die is goedgekeurd door het B.I.P.T. 
(Belgisch Instituut voor  Post en Telecommunicatie). 
- De Klant dient in het bezit te zijn van een EU identiteitskaart of van een door België 
uitgereikte verblijfskaart of vreemdelingenkaart voor EU-burgers. 
7.2 De Klant die kwaadwillige oproepen ontvangt, kan Scarlet hiervan 
verwittigen. Scarlet zal de betrokken persoon vragen deze oproepen stop te zetten. 
Indien de Klant kwaadwillige oproepen blijft ontvangen kan hij klacht neerleggen bij de 
Ombudsdienst voor Telecommunicatie.  
7.3 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het 
beantwoorden van technische, administratieve of facturatievragen. Het 
telefoonnummer van deze Helpdesk staat vermeld op het aanvraagformulier, op de 
factuur of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze 
mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere 
problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door 
derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost. 
 
 
 
 

Artikel 8 : Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
(cfr. Contractuele Relatie) 
8.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit 
verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de 
Overeenkomst tussen Partijen. 
(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)  
8.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee 
hij de bedragen verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via (a) een aan Scarlet gerichte 
domiciliërings-opdracht bij een Belgische bank, via (b) credit card van “VISA”, 
“EUROCARD/MASTERCARD” of “AMERICAN EXPRESS”, of via (c) overschrijving.  
8.3 (a) De aanrekening gebeurt aan de hand van een electronische rekening 
die de Klant per e-mail ontvangt en steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.  
 (b) De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen 
ontvangen (bv. igv. BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal worden en op 
mijn.scarlet.be consulteerbaar is. 
 (c) de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de 
aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij dit mits het betalen 
van een administratieve kost van 0,62 euro (incl. BTW) consulteren op mijn.scarlet.be, 
of wordt dit – ingeval de Klant opteert voor een rekening op papier - bijgevoegd op de 
papieren rekening of factuur. 
8.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 
30 dagen na datum factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de 
dienst-specifieke voorwaarden. 

 
  

8.5 Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke 
intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de 
vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen, alsook 
met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een 
maximum van 500 EUR, onverminderd het recht van Scarlet om betaling te eisen voor 
alle uitgevoerde deurwaarder-en gerechtelijk kosten. 
8.6 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk 
naar het e-mail adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij 
gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke 
zetel van Scarlet binnen de 10 werkdagen na datum rekening/factuur, aanvaardt de 
Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het betrokken 
bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de 
hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van 
bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). 

 

8.7 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven 
van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren. De wijzigingen 
worden per post, fax, e-mail of enig ander publiek communicatiemiddel bekend 
gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de invoegetreding ervan. De Klant 
heeft het recht om, in geval van nieuwe voorwaarden, zonder boete de Overeenkomst 
op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van 
de wijziging, indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging 
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste rekening na 
de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve ingeval van indexatie.Indien de 
Overeenkomst wordt beëidnigd dienen de nog verschuldigde bedragen op datum van 
beëindiging betaald te worden. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op 
www.scarlet.be) hebben voorrang op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook 
ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 
(cfr. Aansprakelijkheid) 

 

8.8 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft 
Scarlet geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het 
uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - behalve ingeval van 
opzet of zware fout – geen aanleiding  geven tot enige aansprakelijkheid van Scarlet. 
8.9 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het 
gebruik, het gebrekkig of niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan 
de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud van de informatie die door de Klant 
via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus

 

gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en

 

netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde 
telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-) apparatuur en 
de daarbij behorende software. 
8.10 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke

 

indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, 
overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op 
de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. 
8.11 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst 
aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 8.8 hierboven), is de totale 
aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde 
bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit 
hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode 
van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft 
gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
8.12 De Overeenkomstis onderworpen aan het Belgische recht. De 
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 
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VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET MOBILE DIENST 
Artikel 1: Definities 
Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking 
van de Scarlet Mobile Dienst. 
SIM-kaart: de kaart die in een mobiele telefoon moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de Scarlet 
Mobile Dienst, en die de Klant identificeert. 
SMS: verwijst naar de technische mogelijkheid om via een gsm korte tekstboodschappen van maximaal 160 
karakters te verzenden en te ontvangen. 
 
Artikel 2: Scarlet Mobile Dienst 
2.1 De Scarlet Mobile Dienst is een dienst van mobiele telefonie en de bijkomende diensten 
verschaft door Scarlet. Deze diensten kunnen zowel de communicatie van geluid als van data omvatten. 
2.2 Afhankelijk van de opties, biedt Scarlet de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen 
vanuit of te ontvangen in een aantal andere landen dan België ("roaming"), of om oproepen te verwezenlijken 
vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de 
prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via 
www.scarlet.be en worden regelmatig aangepast in functie van de akkoorden die Scarlet hiertoe sluit met 
andere operatoren. 
2.3 De Scarlet Mobile Dienst kan enkel geleverd worden op een mobile telefoon die over DUAL 
band (900 Mhz & 1800 Mhz) beschikken 
 
Artikel 3: Totstandkoming - duur van de Overeenkomst - activatie 
3.1 De Overeenkomst treedt in werking voor een minimum duurtijd van vijftien (15) maanden. 
Elke partij kan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven beëindigen mits het naleven van de minimum 
duurtijd en mits een opzegtermijn van één (1) maand. De Overeenkomst wordt na de minimum duurtijd 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, waarbij elke partij de Overeenkomst ten alle tijden kan 
beëindigen mits een opzeggingstermijn van één (1) maand. De opzegging dient te geschieden via een 
aangetekend schrijven, in geval van beëindiging door de Klant, gericht aan Scarlet, Dienst Administratie, 
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, België. 
3.2 Indien de Klant de Overeenkomst eenzijdig verbreekt vóór het verstrijken van de minimum 
contractduur, dient hij een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan de abonnementsgelden voor de 
periode lopend tot aan het einde van de minimum contractduur van vijftien (15) maanden. 
3.3 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet 
voldaan werd aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of 
bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant. De Klant heeft het recht 
hiertegen beroep in te stellen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. 
 
Artikel 4: Prijs – aanrekening 
4.1 Eventuele aansluitingskosten zijn verschuldigd vanaf de indienststelling van de Scarlet Mobile 
Dienst. Eventuele abonnementsgelden zijn verschuldigd vanaf de aanvang van de Overeenkomst en zijn 
maandelijks en vooraf betaalbaar. Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van geluid als van data, zijn 
verschuldigd voor alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaminggesprekken.  
4.2 De Klant ontvangt maandelijks een rekening voor de Scarlet Mobile Dienst. De Klant erkent 
dat de kost van roaming-diensten meerdere maanden na de datum van het leveren van de roaming-dienst kan 
aangerekend worden, vermits Scarlet hiervoor de informatie van de andere betrokken operatoren dient af te 
wachten.  
 
Artikel 5 : Levering - installatie - onderhoud - aanpassing 
5.1 Scarlet is wat betreft de levering van de Scarlet Mobile Dienst afhankelijk van een derde partij 
die de noodzakelijke activatie programmering dient door te voeren. In geen geval kan de laattijdigheid van 
oplevering van de Scarlet Mobile Dienst aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van 
de Klant. 
5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische 
specificaties van de Scarlet Mobile Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op 
basis waarvan Scarlet de Scarlet Mobile Dienst aan de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet 
hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best 
vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten 
aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren. 
5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet Mobile Dienst te 
vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die 
Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of de Scarlet Mobile Dienst te voorkomen of te verhelpen, met 
inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet Mobile Dienst. De 
Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. 
 
Artikel 6: Garantie - misbruik 
6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, kan de Scarlet Mobile 
Dienst niet altijd en overal gewaarborgd worden, aangezien de radiosignalen kunnen belemmerd worden door 
externe factoren zoals gebouwen, vegetatie of reliëf, evenals door de gebruikte mobiele telefoon. Scarlet kan 
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden 
6.2 Verder kan Scarlet niet aansprakelijk gesteld worden in het geval het gebruik of misbruik van 
de PIN-code van de Klant 1) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan 
een derde, 2) indien de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN-
code, of 3) indien de Klant de standaard PIN-code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN-code (bv. 
1234, 5555, …). 
6.3 Scarlet kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor niet of niet correct doorgegeven vragen 
tot schorsing van de Scarlet Mobile Dienst ingeval van diefstal van de SIM-kaart en/of de mobiele telefoon. 
 
Artikel 7: Algemeen  
7.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant die beschikbaar is om problemen te 
behandelen in verband met het klachten, storingen of informatieaanvragen. Het telefoonnummer van deze 
Helpdesk staat vermeld op het aanvraagformulier, op de rekening of op www.scarlet.be. Voor verzoeken tot 
schorsing van de Scarlet Mobile Dienst, conform artikel 7.3 hieronder, kan de Klant 24/24 7/7 terecht op het 
nummer 02/256.06.06. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de 
problemen van de Klant op te lossen. Alle andere problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een 
product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de helpdesk van Scarlet worden opgelost. 
7.2 Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de 
standaard PINcode om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor 
de strikte geheimhouding van deze code. 
7.3 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart of van zijn mobiele telefoon blijft de Klant 
aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing 
van de Scarlet Mobile Dienst telefonisch heeft verzocht via Scarlet. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen 
identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart of mobiele telefoon. Dit verzoek dient schriftelijk 
bevestigd te worden binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding, samen met het nummer van het 
proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie. Tijdens de schorsing blijven eventuele 
abonnementsgelden verschuldigd.  
7.4 Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Scarlet een nieuwe SIM-
kaart aan de Klant. Scarlet verbindt er zich toe haar best te doen om de schorsing van de Scarlet Mobile 
Dienst van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIM-kaart heeft 
teruggevonden, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen.  
 
 
 
 
 
 
 

7.5 Ten laatste bij activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting toegekend aan de

 

Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te houden, tenzij hierover een

 

overeenkomst met Scarlet bestaat of tenzij de Klant zijn nummer overdraagt van een andere mobilofonie

 

operator naar Scarlet, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was

 

toegekend, kan behouden. De Klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de

 

Klant en Scarlet uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is

 

dat werd overgedragen van een andere operator naar Scarlet, kan Scarlet het nummer van de Klant wijzigen

 

om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand 
verwittigd wordt. In geen geval zal Scarlet hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Op het

 

einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief onverminderd het recht van de Klant op

 

het behoud van zijn nummer in het kader van Mobile Number Portability (MNP)

 

7.6 Het is de Klant verboden om (a) via de Scarlet Mobile Dienst tekstberichten te sturen naar

 

groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon en

 

om (b) via de Scarlet Mobile Dienst naar derden tekstberichten te sturen, die enige commerciële boodschap

 

bevatten of inhouden.

 

7.7 De Klant zal de Scarlet Mobile Dienst slechts gebruiken via een mobiele telefoon die

 

aangepast is aan het Scarlet Netwerk, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.- normen.

 

7.8 Scarlet behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te

 

schorsen ingeval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van de Scarlet Mobile Dienst. 
7.9 De standaard instelling laat geen roaming toe. Roaming kan pas geactiveerd worden nadat de 
Klant ten minste drie rekeningen betaald heeft en na goedkeuring van Scarlet. 

 

Artikel 8 : Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet

 

(cfr. Contractuele Relatie) 
8.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen

 

voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. 
(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen) 

 

8.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen 
verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via (a) een aan Scarlet gerichte domiciliërings-opdracht bij een 
Belgische bank, via (b) credit card van “VISA”, “EUROCARD/MASTERCARD” of “AMERICAN

 

EXPRESS”, of via (c) overschrijving.

  

8.3 (a) De aanrekening gebeurt aan de hand van een electronische rekening die de Klant per e-mail

 

ontvangt en steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.

  

 (b) De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (bv. igv. 
BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is. 
 (c) de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de

 

Klant detailinformatie, dan kan hij dit mits het betalen van een administratieve kost van 0,62 euro (incl. BTW)

 

consulteren op mijn.scarlet.be, of wordt dit – ingeval de Klant opteert voor een rekening op papier -

 

bijgevoegd op de papieren rekening of factuur. 
8.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 30 dagen na datum

 

factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden. 
8.5 Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest verhoogd met 2% op het verschuldigde 
bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde 
bedragen, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met een 
maximum van 500 EUR, onverminderd het recht van Scarlet om betaling te eisen voor alle uitgevoerde 
deurwaarder-en gerechtelijk kosten.. 
8.6 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk naar het e-mail 
adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per 
aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Scarlet binnen de 10 werkdagen na datum 
rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het 
betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te 
brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van 
toepassing is). 

 
8.7 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst 
en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren. De wijzigingen worden per post, fax, e-mail of enig ander publiek 
communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de invoegetreding ervan. De 
Klant heeft het recht om, in geval van nieuwe voorwaarden, zonder boete de Overeenkomst op te zeggen 
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging, indien hij de 
wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op 
ontvangst van de eerste rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve ingeval van

 indexatie.Indien de Overeenkomst wordt beëidnigd dienen de nog verschuldigde bedragen op datum van
 beëindiging betaald te worden. De voorwaarden en/of tarieven on-line (op www.scarlet.be) hebben voorrang 

op de gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 
(cfr. Aansprakelijkheid) 

 8.8 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele 
garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van 
de Dienst kan - behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding  geven tot enige aansprakelijkheid 
van Scarlet. 8.9 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het gebrekkig of 
niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant gestelde doeleinden, de inhoud 
van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik 
of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde, technische storingen of pannes en 
netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals 
telefoonaansluiting, (computer-) apparatuur en de daarbij behorende software. 
8.10 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of 
gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos 
personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het 
ontstaan van zulke schade. 
8.11 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van 
de Klant (zie art. 8.8 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de 
hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde 
van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die 
voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
8.12 De Overeenkomstis onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn 
bevoegd. 
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VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SCARLET FAX&VOICE BOX DIENST 
 
Artikel 1: Definities 
Activering: tijdstip waarop de Fax&VoiceBox actief is. Dit is het moment waarop de 
Klant de gegevens ontvangt om de Dienst te starten 
CLI (Calling Line Identity): verwijst naar het telefoonnummer dat gebruikt wordt voor 
de Dienst 
Netwerk: Het volledig netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de 
aanbieding en de werking van de Scarlet Fax&Voice Box 
PIN code: 4-cijferige code die de Klant ontvangt om toegang te krijgen tot zijn 
Fax&Voice Box 
Fax&Voice Box: de dienst waarbij de Klant faxen en gesproken berichten kan ontvangen 
op zijn e-mailadres. 
 
Artikel 2: Fax&Voice Box 
2.1. Scarlet Fax&Voice Box bevat 2 functionaliteiten 2: (a) fax-to-E-mail en (b) voice-to-
E-mail.  
2.2. Fax-to-E-mail: een fax bericht wordt in het Scarlet Unified Messaging platform 
omgezet in een PDF file en als attachment naar het e-mailadres van de Klant gestuurd. 
Voice-to-E-mail: een gesproken bericht wordt omgezet in een WAV-file en als 
attachment naar het e-mailadres van de Klant gestuurd. 
2.3. Voor het gebruik van de Fax&Voice Box krijgt de Klant een persoonlijk 
telefoonnummer (CLI) toegekend. Dit nummer blijft te allen tijde eigendom van Scarlet 
en kan onder geen enkel beding overgedragen worden naar een andere operator.  
2.4. Scarlet Fax&Voice Box is voorbehouden aan particulieren en is een technisch 
onderdeel van volgende Scarlet IP access producten: Scarlet Free Plus, Scarlet ADSL 
Light, Scarlet ADSL Premium en Scarlet One. De Klant heeft de keuze om dit gratis 
onderdeel al dan niet te laten activeren. 
 
Artikel 3: Totstandkoming – duur van de Overeenkomst – Activatie 
3.1. De Overeenkomst treedt in werking na acceptatie van de registratie van de Klant. De 
registratie kan enkel gebeuren via mijn.scarlet.be. 
3.2. De Overeenkomst kan door beide partijen beëindigd worden via een schrijven. De 
Klant richt dit schrijven aan Scarlet Administratie, Medialaan 50 , 1800 Vilvoorde. 
3.3. Scarlet heeft het recht de Fax&Voice Box te desactiveren indien deze meer dan 6 
maanden niet gebruikt wordt, dwz indien er gedurende 6 opeenvolgende maanden niet 
succesvol naar gefaxt of gebeld is. Het nummer toegekend aan de Fax&VoiceBox blijft 
eigendom van Scarlet en kan na desactivatie van de Fax&Voice Box terug toegekend 
worden aan een andere Klant. 
3.4. Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Fax&Voice Box Dienst te 
weigeren indien niet voldaan werd aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant 
onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-
betaling en/of fraude door de Klant. De Klant heeft het recht hiertegen beroep in te stellen 
bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. 
 
 
Artikel 4: Prijs 
De Fax&Voice Box is gratis. 
 
Artikel 5: Levering – installatie – onderhoud – aanpassing 
5.1. Iedere Fax&Voice Box dient geactiveerd te worden op het Scarlet Unified 
Messaging Platform. In geen geval kan de laattijdigheid van oplevering van de 
Fax&Voice Box aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de 
Klant. 
5.2. Scarlet kan te allen tijde technische wijzigingen doorvoeren  alsook enig welk 
onderdeel van de Fax&Voice Box wijzigen of vervangen zonder dat Scarlet hiervoor op 
enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar 
best vermogen informeren betreffende aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke 
gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren. 
5.3. De Fax&Voice Box dienst is 24 uur op 24 beschikbaar en 7 dagen per week, 
uitgezonderd bij onderbreking van de Dienst wegens onderhoud, uitbreiding of 
verbeteringsactiviteiten. 
5.4. Teneinde de integriteit van het Unified Messaging Platform en/of de levering van de 
Fax&Voice Box Dienst te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen 
en alle instructies te geven aan de klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het 
Platform of de Scarlet Fax&VoiceBox Dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip 
van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Fax&Voice Box 
Dienst. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. 
5.5. Scarlet heeft het recht de Fax&Voice Box te onderbreken of stop te zetten zonder 
voorafgaandelijke verwittiging voor onderhoudswerkzaamheden of bij defect aan het 
Unified Messaging Platform of andere onderdelen van deze Dienst of bij een gebeurtenis 
waarop Scarlet geen controle heeft. 
 
 
 
 

Artkel 6: Garantie – misbruik 
6.1. Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, kan de Scarlet 
Fax&Voice Box Dienst niet altijd en overal gewaarborgd worden. Scarlet kan hiervoor 
niet aansprakelijk worden gesteld. 
6.2. Scarlet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verwijderen van 
boodschappen, noch voor het niet bewaren van boodschappen. 
6.3. De Dienst mag enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. De Klant gebruikt de 
Dienst op eigen risico. De Dienst mag niet gebruikt worden voor activiteiten die niet 
wettelijk zijn (zoals kettingbrieven, junkfax, junkmail, spam,…). 
 
Artikel 7 : Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet 
(cfr. Contractuele Relatie) 
7.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen 
voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst 
tussen Partijen. 
7.2 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de 
Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen of te indexeren zonder andere formaliteit dan 
het aanbrengen van de wijzigingen in de voorwaarden on-line. Alleen als de wijzigingen 
minder voordelig zijn voor de Klant worden ze per post, fax, e-mail of enig ander publiek 
communicatiemiddel bekend gemaakt uiterlijk vijftien (15) dagen voorafgaand aan de 
invoegetreding 
ervan. Gewijzigde tarieven worden pro rata temporis toegepast en aangerekend. De Klant 
die de nieuwe voorwaarden en/of tarieven niet aanvaardt, kan de Overeenkomst opzeggen 
– voor zover de 
nieuwe voorwaarden en/of tarieven minder gunstig zouden zijn voor de Klant - door de 
verzending van een per post aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de 
invoegetreding van de 
wijzigingen. De Overeenkomst wordt vervolgens beëindigd met ingang van de datum 
waarop de wijziging van kracht wordt, mits betaling van de nog verschuldigde bedragen. 
De voorwaarden en/of tarieven on-line (op www.scarlet.be) hebben voorrang op de 
gedrukte versie ervan. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 
overeenkomsten. 
(cfr. Aansprakelijkheid) 
7.3 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen 
enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het 
verminderen van kwaliteit van de Dienst kan - behalve ingeval van opzet of zware fout – 
geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Scarlet. 
7.4 In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het 
gebrekkig of niet functioneren, het niet beantwoorden van de Dienst aan de door de Klant 
gestelde 
doeleinden, de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt 
overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst 
door de Klant of een derde, 
technische storingen of pannes en netwerkstoringen en het onderhoud van de voor de 
Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, (computer-) 
apparatuur en de daarbij behorende software. 
7.5 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of 
gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of 
technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is 
gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. 
7.6 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten 
aanzien van de Klant (zie art. 7.3 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet 
beperkt tot het 
laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het 
geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet 
werden verricht in een 
periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft 
gegeven tot 
de aansprakelijkheid van Scarlet. 
(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid) 
7.7 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van 
Brussel zijn bevoegd. 
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ACCEPTABLE USE POLICY

Artikel 1. Algemeen
1.1 De Klant zal het IP netwerk en infrastructuur alsook de Dienst van
Scarlet gebruiken als een ‘goede huisvader’, dat wil zeggen als een
verantwoordelijke persoon en een zorgzame Internetgebruiker. De Klant
verbindt zich ertoe zich te houden aan de acceptable use policy van Scarlet,
aan de algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die
Internetgebruikers hebben ontwikkeld, bekend als netiquette, en aan de regels
van goed gedrag (“acceptable use policies”) die gelden op de netwerken
waartoe hij zich toegang verschaft via de Dienst. Scarlet onderschrijft de
Code of Conduct zoals deze overeengekomen is door de ISPA (Internet
Service Providers Association)
1.2 Het IP netwerk en infrastructuur alsook de Dienst van Scarlet mag
uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden.
Het is onder meer ten strengste verboden (om een verbinding te maken of) om
materiaal te zenden, ontvangen, gebruiken of hergebruiken:
- waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het
gebruik bedreigend, of frauduleus is of storend voor de andere
internetgebruikers;
- dat inbreuk vormt op auteursrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
- dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een
overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.
1.3 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij
raadpleegt, opvraagt of via het Internet doorstuurt. In het algemeen kan
Scarlet niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de
Klant plegen via het IP netwerk en de infrastructuur alsook via de Dienst van
Scarlet. Als het IP netwerk en infrastructuur alsook de Dienst van Scarlet
gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met de Overeenkomst en
al haar voorwaarden, daarbij inbegrepen de acceptable use policy, of met
andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen
worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft Scarlet het recht om naar
eigen oordeel onmiddellijk en van rechtswege de Dienst op te schorten of te
annuleren en de Overeenkomst te beëindigen ten nadele van de Klant zonder
verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Scarlet of haar
leveranciers tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De Klant is
aansprakelijk en zal Scarlet schadeloosstellen voor alle kosten en schade die
voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het IP netwerk
en infrastructuur alsook de Dienst van Scarlet door de Klant of door een derde
partij en is tevens verplicht Scarlet te vrijwaren tegen vorderingen van derden,
daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan
de acceptable use policy. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de
Klant met gebruikmaking van de Dienst gegevens verspreidt of toegankelijk
maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals
intellectuele rechten en naburige rechten.
De Klant vrijwaart Scarlet voor elke vordering van derden in dit verband.
1.4 Het wordt erkend dat de Dienst door de Klant gebruikt mag
worden voor wereldwijde koppelingen met andere netwerken en de Klant
verbindt zich ertoe zich te houden aan de beleidslijnen voor aanvaardbaar
gebruik van deze netwerken.
1.5 De Klant verbindt zich tot het naleven van de Internet-protocollen
en -standaards.
1.6 Elke applicatie/software die het IP netwerk en infrastructuur
alsook de Dienst van Scarlet overbelast of op onredelijke wijze belast, op
welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief
gebruik van het IP netwerk en infrastructuur alsook de Dienst van Scarlet en
is verboden. Inbreuken hierop kunnen leiden tot de maatregelen vermeld
onder artikel 1.3 hierboven.
1.7 De IP-adressen worden door Scarlet toegekend, overeenkomstig de
regels van RIPE (http://www.ripe.net).

Artikel 2. Verbod van misbruik
2.1 Het is verboden het IP netwerk en infrastructuur alsook de Dienst
van Scarlet te gebruiken voor elke actie die leidt tot:
- de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de
verbonden netwerken;
- de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP
netwerk en infrastructuur alsook de Dienst van Scarlet of het in het gedrang
brengen van het gebruik of de prestatiecapaciteit voor de andere Klanten;
- het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van
computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de
informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
- het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het
algemeen of van andere klanten of gebruikers van het netwerk in het
bijzonder.
2.2 De Klant erkent dat Scarlet niet in staat is de inhoud van de op
haar server(s) en op de verschillende websites geplaatste informatie te
controleren. De Klant is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van
zijn site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van

het plaatsen van hyperlinks naar andere sites. De Klant vrijwaart Scarlet voor
elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Artikel 3. Gebruik
3.1 De “Gebruikersnaam” (d.i. de identificatiecode van de Klant) en
het “Paswoord” (d.i. het geheime paswoord nodig om toegang te krijgen tot
de Dienst) die nodig zijn om de Klant te verbinden met het Internet, zullen
worden geleverd door Scarlet. Scarlet is niet aansprakelijk voor het beheer
van het Paswoord. De Klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke
karakter van zijn Paswoord en Gebruikersnaam te bewaren. Het Paswoord en
de Gebruikersnaam zijn persoonlijk en onoverdraagbaar, en alleen de Klant is
en blijft verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
3.2 Scarlet kan het Paswoord en de Gebruikersnaam wijzigen indien
dit noodzakelijk is in het belang van de Dienst, of indien zij ingaan tegen de
bewezen rechtmatige belangen van derden.
3.3 De Klant is aansprakelijk voor elk gebruik dat via zijn Aansluiting
van de Dienst wordt gemaakt ook indien hij derden de mogelijkheid biedt via
zijn Aansluiting van de Dienst gebruik te maken, in welk geval de Klant
ervoor instaat dat deze derden de Overeenkomst kennen en eerbiedigen.
3.4 Het is de Klant niet toegestaan om op enige wijze de
beschikbaarheid of het gebruik van de Dienst voor andere gebruikers te
hinderen of op een nadelige wijze te beïnvloeden.
3.5 De Klant is verplicht de van kracht zijnde wetgeving te respecteren
wanneer hij gegevens doorstuurt via de Dienst.
3.6 De Klant zal geen informaticapiraterij of hacking plegen
tegenover het systeem van Scarlet en haar leveranciers, of tegenover enig
ander systeem.
3.7 De Klant zal steeds op de voorgeschreven wijze uitloggen. Kosten
of schade tengevolge van onoordeelkundig uitloggen komen geheel voor zijn
rekening.
3.8 De Klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en Scarlet
de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.
3.9 Scarlet kan de geheugenruimte (ik neem aan dat men de
schijfruimte bedoelt?) die de Klant heeft ingenomen, verwijderen indien de
toegestane ruimte overschreden werd.
3.10 Scarlet is niet aansprakelijk voor om het even welk nadelig gevolg
dat de Klant ondervindt, voortvloeiend uit het bezoek aan bepaalde websites
zoals goksites, sexsites, ea. In het bijzonder is Scarlet niet aansprakelijk voor
verbindingen met het internet die de Klant al dan niet bewust zou maken via
0903, 0907, 0909-lijnen, zonder dat deze lijst limitatief is.

Artikel 4. Elektronische communicatie
4.1 Het is de Klant verboden e-mail berichten te zenden naar personen
die deze niet wensen te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om grote
aantallen ongevraagde e-mailberichten, van welke aard dan ook, te verzenden,
of om dezelfde of gelijkaardige berichten naar grote aantallen nieuwsgroepen
te zenden (ook “spam” genoemd). Het is eveneens verboden elektronische
post of newsgroups te gebruiken op een wijze die duidelijk storend is.
Mailrelays op de site van de Klant dienen met alle mogelijke middelen
beveiligd te zijn tegen spam en spammers.
4.2 De Klant mag geen kettingbrieven, noch kwaadaardige e-mails,
doorzenden of verspreiden.
4.3 Deze regels zijn van toepassing op elk distributiemedium dat
gebaseerd is op Internet en tevens op elke applicatie die gebruik maakt van
het Internet (bijv. newsgroups, faxachtige documenten via het Internet).
4.4 Het is de Klant verboden om header-informatie te vervalsen.
Het is de Klant niet toegestaan om mail te vragen van een ander adres dan op
dat van de Klant, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft
van de eigenaar van het desbetreffende adres.

Artikel 5. Storingen
Een storing in de Dienst wordt zo spoedig mogelijk opgeheven door Scarlet,
voorzover het geen storing in de telefoondienst, in de apparatuur, in de
randapparatuur en/of de programmatuur van de Klant betreft. De
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten verbonden aan een storing en/of haar
opheffing zijn voor rekening van de Klant indien de storing een gevolg is van
onoordeelkundig gebruik van de Dienst, of van de apparatuur en/of de
programmatuur dan wel het gevolg is van zijn handelen of nalaten in strijd
met de Overeenkomst.

Artikel 6. Indienen van klachten
Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik - van om het even welke aard -
van het netwerk van Scarlet dienen schriftelijk aan Scarlet gemeld te worden
op haar maatschappelijke zetel, of via mail abuse@scarlet.be. De Federal
Computer Crime Unit van de Belgische politie heeft een eigen website waar
verschillende soorten van criminele activiteiten kunnen worden gemeld, op
http://www.gpj.be
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DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Artikel 1: Algemeen

1.1. Alle precontractuele en contractuele relaties tussen
Scarlet Business NV (hierna “Leverancier”) en de
klant worden beheerst door onderhavige algemene
voorwaarden, tenzij en voor zover partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De
klant erkent kennis genomen te hebben van alsmede
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bepalingen opgenomen in documenten uitgaande
van de klant, die niet conform zijn met deze
algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing. De
klant erkent uitdrukkelijk dat zijn algemene
voorwaarden niet van toepassing zijn op de
overeenkomst tussen Leverancier en de klant.

1.2. Het niet uitoefenen door Leverancier van één van de
rechten, of een gedeelte hiervan, bepaald in
onderhavige algemene voorwaarden, kan nooit
worden beschouwd als een afstand om dergelijk
recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

1.3. Indien een bepaling van de overeenkomst ongeldig of
onuitvoerbaar blijkt, zal deze worden afgescheiden
van de overeenkomst en zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige
of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden door
een andere bepaling die zo dicht mogelijk bij de
economische betekenis en het economisch doel van
de ongeldige of onuitvoerbare bepaling ligt.

2. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

Elke order van de klant zal Leverancier slechts
binden voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk werd
geaccepteerd.

3. Artikel 3: Levering - installatie - onderhoud –
aanpassing van de dienst

3.1. Leverancier zal de klant inlichten over het tijdstip
waarop tot levering en/of installatie van de dienst zal
worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten
informatieve titel en kan in geval van overschrijding
geen aanleiding geven tot enig recht op
schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien
evenwel enige leveringsgarantie toepasselijk zou
zijn en deze omwille van redenen toe te schrijven
aan Leverancier niet zou worden gehaald, zal de
klant recht hebben op de vergoedingen zoals
bepaald in de toepasselijke leveringsgarantie. Deze
vergoedingen zullen in dit geval de enige zijn waarop
de klant aanspraak kan maken.

3.2. Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig
beïnvloedt, mag Leverancier de specificaties van de
dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig
onderdeel van het netwerk op basis waarvan

Leverancier de dienst aan de klant levert (hierna “het
Netwerk”), wijzigen of vervangen, zonder dat
Leverancier hiervoor op enige wijze aansprakelijk
kan worden gesteld door de klant. Leverancier zal
de klant naar best vermogen informeren betreffende
deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke
gevolgen ervan ten aanzien van de klant zoveel
mogelijk proberen te minimaliseren.

3.3. Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de
levering van de dienst te vrijwaren, heeft Leverancier
altijd het recht maatregelen te nemen en de klant
alle instructies te geven die Leverancier nodig acht
om gebreken in het Netwerk of de dienst te
voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar
geenszins beperkt tot het onderbreken van de
levering van de dienst. De klant zal alle instructies
van Leverancier in dit verband onmiddellijk
opvolgen.

3.4. De klant zal Leverancier toegang verlenen tot zijn
locaties (hierna "de Locatie") teneinde Leverancier
toe te laten de dienst te installeren, te onderhouden
of aan te passen, alsmede eventuele gebreken te
voorkomen of te verhelpen.

4. Artikel 4: CPE

4.1. De desgevallend door Leverancier of haar
onderaannemer(s) op de Locatie geplaatste
apparatuur (hierna “Customer Premises Equipment
of CPE”), waarmee de klant gebruik kan maken van
de dienst, blijft altijd eigendom van Leverancier of
haar onderaannemer(s), tenzij deze door de klant
werd aangekocht.

4.2. De Klant zal:

- de Locatie in gereedheid brengen (conform de
instructies van Leverancier) voor de installatie van
de CPE;

- de CPE vanaf de installatie ervan tegen alle
gebruikelijke risico’s verzekeren aan de door
Leverancier aangegeven waarde of, bij gebreke
daaraan, aan een redelijke vervangwaarde;

- de CPE niet verplaatsen of laten verplaatsen, niet
wijzigen of laten wijzigen, niet herstellen of laten
herstellen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier;

- de instructies volgen van Leverancier of van haar
onderaannemer(s) betreffende elektrische
installaties, energie of verbouwingen aan de
Locatie die vereist zijn voor de installatie van de
CPE en/of voor het gebruik door de klant van de
dienst;

- de toegang tot ruimten waar de CPE zich bevindt
ten aanzien van derden dermate regelen dat de
uitvoering van de verbintenissen van Leverancier
uit hoofde van de overeenkomst niet belemmerd
wordt;



- eigen installaties niet rechtstreeks aan het
Netwerk koppelen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Leverancier;

- er voor zorgen dat eigen installaties die aan het
Netwerk verbonden zijn geen nadelige invloed
uitoefenen op het functioneren van het Netwerk;

- op aanvraag van Leverancier de CPE evenals
eigen installaties geheel of gedeeltelijk
loskoppelen van het Netwerk conform de
instructies van Leverancier;

- bij beëindiging van de overeenkomst de CPE in
haar oorspronkelijke staat, normale slijtage
uitgezonderd, terug bezorgen aan Leverancier. In
geval van abnormale slijtage of beschadiging zal
de klant Leverancier vergoeden voor de herstelling
van de CPE in haar oorspronkelijke staat. Bij
gebreke aan teruggave van de CPE binnen een
termijn van 30 dagen na de beëindiging van de
overeenkomst, zal Leverancier naar eigen keuze
eigenhandig de CPE terughalen bij de klant op
kosten van laatstgenoemde, dan wel mogen
besluiten dat de klant de CPE heeft aangeschaft
en de klant hiervoor een bedrag factureren dat
overeenstemt met de op dat ogenblik geldende
marktprijs.

4.3. Leverancier:

- zal indien nodig overgaan tot herstelling,
onderhoud of vervanging van de CPE;

- is niet verplicht om na de beëindiging van
onderhavige overeenkomst de Locatie in haar
oorspronkelijke staat te herstellen.

5. Artikel 5: Prijzen - Betalingsvoorwaarden

5.1. De op de dienst toepasselijke prijzen worden
uitgedrukt in EUR en alle facturen worden opgesteld
in EUR en zijn betaalbaar in deze munt.

5.2. De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven, zijn
exclusief B.T.W. en/of andere (verkoop)belastingen
en rechten van welke aard ook, tenzij anders
weergegeven.

B.T.W. en/of andere (verkoop)belastingen en
rechten van welke aard ook, inbegrepen eventuele
nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de
uitvoering van de overeenkomst, worden aan de
klant aangerekend.

5.3. Gequoteerde prijzen zijn slechts geldig voor de
aangegeven periode of, indien geen periode werd
gespecificeerd, voor maximaal zestig (60) dagen na
de quotatiedatum.

5.4. Alle facturen zijn betaalbaar via bankoverschrijving
binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum en alle
betalingen dienen te gebeuren overeenkomstig de
bepalingen van onderhavige voorwaarden. De klant
zal de fondsen overmaken op het
bankrekeningnummer van Leverancier. De betaling
wordt als voldaan beschouwd wanneer het
factuurbedrag onherroepbaar ontvangen werd door
Leverancier op haar aangeduide bankrekening. De
betaling zal vrij zijn van enige inhouding,
vermindering, dan wel schuldvergelijking, en alle
bank-, wissel- en andere kosten verbonden aan de

inning van de facturen door Leverancier zijn
eveneens ten laste van de klant.

5.5. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van
rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verhoogd met een conventionele
intrest van anderhalf procent (1,5 %) per maand op
het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis,
vanaf de vervaldag tot en met de volledige
ontvangst van alle verschuldigde bedragen, met een
minimum van 40 EUR.

Onverminderd enige andere rechten van
Leverancier zal de klant Leverancier schadeloos
stellen voor alle vergoedingen, kosten en uitgaven
die worden betaald om bedragen te innen die in het
kader van de overeenkomst door de klant
verschuldigd zijn.

6. Artikel 6: Zekerheidsstelling

Leverancier behoudt zich het recht voor van de klant
een zekerheidsstelling te eisen, na een vertraging of
een incident met de betaling of indien de waarde
van de overeenkomst het rechtvaardigt of wanneer
de inlichtingen die de klant heeft verstrekt onvolledig
zijn of de controles hierop het rechtvaardigen.

Indien de zekerheidsstelling niet op de door
Leverancier vastgestelde datum is verricht, heeft
Leverancier het recht de overeenkomst van
rechtswege te ontbinden door de loutere verzending
van een per post aangetekende brief, zonder dat de
klant recht heeft op enige vorm van
schadevergoeding.

7. Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Leverancier, met inbegrip van haar werknemers,
agenten en onderaannemers, zal haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst naar
best vermogen uitvoeren zoals redelijkerwijze van
een telecommunicatiedienstverlener mag worden
verwacht.

7.2. In geen geval kan Leverancier, met inbegrip van
haar werknemers, agenten en onderaannemers,
aansprakelijk worden gesteld voor:

- de keuze, het gebruik en de door de klant bekomen
resultaten m.b.t. de dienst, alsook het niet
beantwoorden van de dienst aan de door de klant
gestelde doeleinden;

- kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door
het in gebreke blijven van de klant om zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te
voeren;

- de inhoud van de informatie die door de klant via de
dienst wordt overgedragen aan derden en vice
versa;

- een inbreuk door de klant op wettelijke bepalingen,
ondermeer betreffende privacy, communicatie en
verspreiding van data als een gevolg van het
gebruik door de klant van de dienst, van het Netwerk
en van de uitrusting betreffende de dienst;

- alle mogelijke schade met betrekking tot
informatie, computerbestanden of data die kan
ontstaan tengevolge van het gebruik door de klant



van de dienst, van het Netwerk en van de uitrusting
betreffende de dienst;

- elk misbruik of frauduleus gebruik van de dienst
door de klant;

- alle mogelijke indirecte of gevolgschade, noch voor
enig direct of indirect verlies van omzetcijfer,
winsten, toename in kosten ingevolge van overtollig
personeel, of voor enige provisie, zelfs indien
Leverancier op de hoogte is gebracht van de
mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

De klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle kosten,
vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven of
procedures tengevolge van vorderingen van derden
in verband met de in onderhavig artikel opgesomde
aansprakelijkheden.

7.3 In alle gevallen waarin Leverancier op grond van de
overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de
klant, is de aansprakelijkheid van Leverancier
beperkt tot het laagste van de hierna vermelde
bedragen:

- 500.000 EURO, of

- vijftig procent (50 %) van het geheel van
betalingen die uit hoofde van de
overeenkomst door de klant aan Leverancier
werden verricht in een periode van twaalf (12)
maanden die voorafgaat aan het schadegeval
dat aanleiding heeft gegeven tot de
aansprakelijkheid van Leverancier.

Voormelde beperking geldt ten aanzien van elk
afzonderlijk schadegeval, evenals ten aanzien van
het geheel der schadegevallen gedurende enige
periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden.

7.4. Indien enig dienstprestatieniveau niet wordt gehaald
omwille van redenen die toe te schrijven zijn aan
Leverancier, zal de klant recht hebben op de
vergoedingen zoals bepaald in de toepasselijke
dienstgarantie. Deze vergoedingen zullen in dit
geval de enige zijn waarop de klant aanspraak kan
maken.

8. Artikel 8: Overmacht

8.1. Geen van de partijen kan aansprakelijk worden
gesteld voor welke schade ook die de andere partij
lijdt als de partij haar verbintenissen uit hoofde van
de overeenkomst, met uitzondering van
verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet
uitvoert tengevolge van een situatie van overmacht.

8.2. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene
omstandigheden met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan de partijen zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedienen of plegen te
bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel
dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt
dat prompte naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van de andere partij kan worden
gevergd.

Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder
dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen,
bedrijfsblokkades, epidemies, natuurrampen en
wettelijke of administratieve beperkingen.

9. Artikel 9: Overdracht - onderaanneming

9.1. Geen partij mag zijn rechten en verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel,
noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de andere partij. Deze
toestemming kan niet onredelijkerwijs geweigerd
worden en is niet vereist in geval van een overdracht
aan een gelieerde onderneming of in geval van
samensmelting of reorganisatie van de
overdragende partij.

9.2. Leverancier behoudt zich het recht voor
onderaannemer(s) te belasten met de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder
zich te bevrijden van zijn contractuele verplichtingen
ten aanzien van de klant.

10. Artikel 10: Confidentialiteit – intellectuele
eigendomsrechten

10.1. Alle technische informatie die partijen in het kader
van de overeenkomst wederzijds ontvangen heeft
een vertrouwelijk karakter en zal door de
ontvangende partij als dusdanig worden behandeld.
Meer bepaald zal de ontvangende partij deze
vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor
het doel waarvoor zij de informatie heeft verkregen.
Technische informatie in de vorm van catalogi,
brochures, grafieken, illustraties en aanverwante,
welke ten alle tijden als confidentieel dienen
beschouwd te worden, zijn bedoeld om een
algemene indruk van Leverancier producten en
diensten te geven, en zullen niet bindend zijn voor
Leverancier.

10.2. De in artikel 10.1. vermelde verplichting tot
confidentialiteit blijft behouden tot 1 jaar na de
beëindiging van de overeenkomst.

10.3. Leverancier kent de klant een persoonlijke, niet
overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om
tijdens de duur van de overeenkomst alle door
Leverancier desgevallend geleverde software en
documentatie met betrekking tot de dienst te
gebruiken. Leverancier en haar eventuele licentie-
gevers behouden ten alle tijden de rechten,
eigendomsrechten en belangen in en met betrekking
tot de geleverde software en documentatie, met
inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die
daarmee verband houden.

11. Artikel 11: Uitdrukkelijk ontbindend beding

In geval van niet betaling door de klant op één
enkele vervaldag of niet-naleving van enig andere
contractuele verplichting; indien de klant zich in
staat van faillissement of staking van betaling
bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht;
in geval van vereffening of ontbinding van de
vennootschap van de klant; in geval van
onvermogen van de klant; indien de klant een uitstel
vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers;
indien er op het geheel of een deel van de goederen
van de klant beslag wordt gelegd op verzoek van
een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende
of bewarende maatregelen ten aanzien van de
goederen van de klant; in geval van bewijs of
ernstige verdenkingen van fraude door de klant; in
geval van abnormale stijgingen van de
verbruikskosten van de klant; in geval de klant



weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of
in geval de klant onjuiste en/of valse inlichtingen
heeft verstrekt, is Leverancier, onverminderd haar
recht op schadevergoeding, gerechtigd, naar haar
goeddunken, ofwel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, ofwel de
overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de
loutere verzending van een per post aangetekende
brief.

12. Artikel 12: Niet ontvankelijkheid - toepasselijk
recht -bevoegdheid

12.1. Elke rechtsvordering op grond van de overeenkomst
moet door de klant, op straffe van niet
ontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een
termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de
onderliggende oorzaak van de rechtsvordering.

12.2. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische
recht.

12.3. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of
uitvoering van de overeenkomst zullen uitsluitend
beslecht worden door de rechtbanken te Brussel.

13. Artikel 13: Wijzigingen

Bij wijzigingen van de contractuele voorwaarden
en/of de tarieven verbindt Leverancier er zich toe de
klant zo snel mogelijk, en uiterlijk vijftien (15) dagen,
in geval van wijziging van de tarieven,
voorafgaandelijk aan de invoegetreding ervan te
informeren. De klant die de nieuwe voorwaarden
en/of tarieven niet aanvaardt, dient de overeenkomst
op te zeggen door de verzending van een per post
aangetekende brief uiterlijk acht (8) dagen voor de
invoegetreding van de wijzigingen.

14. Artikel 14: Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer

De persoonsgegevens die door de klant aan
Leverancier worden verstrekt, worden in het
leverancierbestand opgenomen en gebruikt voor de
doeleinden van klantenbeheer, prospectie en
facturatie. Behoudens verzet van de klant zullen
deze persoonsgegevens Leverancier tevens
toelaten om de klant op regelmatige wijze op de
hoogte te houden van de activiteiten en
aanbiedingen van Leverancier.

Deze persoonsgegevens mogen ook voor
promotionele doeleinden doorgegeven worden aan
derden tenzij de klant Leverancier schriftelijk meldt
dit niet te wensen. Voormeld bestand is eigendom
van Scarlet Business NV, Medialaan 50, 1800
Vilvoorde en is aangegeven bij de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Overeenkomstig de wet inzake bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant
recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan
de klant die zich identificeert, gratis de schriftelijke
mededeling van de persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben en, in voorkomend geval, de
verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig

of niet pertinent zijn, bekomen door middel van een
verzoek gericht aan de afdeling “Direct Marketing”.

De klant heeft bovendien het recht zich kosteloos te
verzetten tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing
doeleinden en het recht de verwijdering te vragen
van zijn persoonsgegevens uit het bestand.



DEEL 2: OPERATIONELE
VOORWAARDEN

1. Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de bepalingen
en de uitdrukkingen hierna vermeld de volgende
betekenis, ongeacht waar ze in de Overeenkomst worden
gebruikt:

“Aanvaarde Beschikbaarheidsdatum” (of ARFS Date) is de
datum vanaf wanneer de Dienst door de Klant is aanvaard
voor een specifieke Locatie, door de ondertekening van
een Dienstacceptatiedocument, of stilzwijgend, wanneer
er binnen drie (3) Werkdagen vanaf de
Beschikbaarheidsdatum geen tegenstrijdige kennisgeving
werd gegeven.

“Backbone Netwerk” betekent de configuratie van de tele-
communicatiecapaciteit en van de telecommunicatie-
uitrusting die beheerd en gecontroleerd wordt door de
Leverancier of door één van zijn onderaannemers, en die
het kernnetwerk van de Dienst vormt;

“Beschikbaarheidsdatum” (of RFS Date) verwijst naar de
datum waarop de Dienst geschikt is gemaakt voor de
betreffende Locatie;

“Bestelformulier” heeft als betekenis een bestelformulier
toegevoegd aan iedere Dienst Specifieke Overeenkomst,
krachtens hetwelk de Klant de Leverancier verzoekt de
Dienst voor een bepaalde Locatie conform de bepalingen
van de Overeenkomst te leveren en/of de kenmerken of
functies van de betreffende Dienst te wijzigen;

“COD” betekent Central Order Desk, en verwijst naar de
contactpersoon van de Leverancier voor bestellingen;

“Diensten” verwijst naar alle data- en/of
telecommunicatiediensten die beschreven staan in de van
toepassing zijnde Dienst Specifieke Overeenkomst;

“Dienstacceptatiedocument” is de kennisgeving die de
aanvaarding van de Dienst door de Klant bevestigt;

“Dienst Specifieke Overeenkomst” verwijst naar een
contract dat door de Partijen is aangegaan met betrekking
tot deze Raamovereenkomst en dat verwijst naar de
voorwaarden van deze Raamovereenkomst.

“Eenmalige kosten” zijn de eenmalige kosten voor de
installatie, wijziging en upgrades, zoals beschreven in de
van toepassing zijnde Dienst Specifieke Overeenkomst;

“Geplande Beschikbaarheidsdatum” (of SRFS Date)
verwijst naar de datum die gepland is om een Dienst
geschikt te maken voor de betreffende Locatie, zoals
gezamenlijk overeengekomen door de Partijen;

“Gewenste leveringsdatum” (of RDD) verwijst naar de
datum die door de Klant gespecificeerd kan worden op het
Bestelformulier, waarop aangevraagd wordt om een
Dienst beschikbaar te maken voor de betreffende Locatie
(s). De Leverancier zal bepalen of de Gewenste
leveringsdatum haalbaar is zal dit indien mogelijk
bevestigen aan de Klant. Op dat moment wordt de
Gewenste leveringsdatum de Geplande
Beschikbaarheidsdatum.

“Klantgelieerde Onderneming” betekent elke
rechtspersoon die door de Klant wordt gecontroleerd, of
de Klant zelf controleert, of zich met de Klant onder ge-
meenschappelijke controle bevindt, waarbij het begrip

“controle” wordt gedefinieerd als het in eigendom hebben
van ten minste vijftig percent (50%) van de aandelen van
een dergelijke rechtspersoon of het in bezit hebben van de
meerderheid van de stem- of aanstellingsrechten in de
raad van bestuur of een ander leidinggevend orgaan van
een dergelijke rechtspersoon;

“Locaties” heeft als betekenis de locaties waarvoor een
Dienst of een deel van de Dienst beschikbaar wordt
gesteld en op een Bestelformulier worden gespecificeerd;
“Locatie” verwijst naar een van deze Locaties;

“SNMC” betekent Service & Network Management Centre,
wat verwijst naar het enige contactpunt van de
Leverancier voor problemen met de Dienst en in
noodgevallen toegang tot de Leverancier POP (Point of
Presence);

“Terugkerende Kosten” zijn de maandelijks terugkerende
kosten van de Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, zoals beschreven in de de van
toepassing zijnde Dienst Specifieke Overeenkomst;

“Toegangslijnapparatuur” heeft als betekenis de
apparatuur in bezit van de betrokken TO of van een derde
die de Toegangslijn levert voor een Locatie, en die, als
onderdeel van de Toegangslijnen, geïnstalleerd is op de
Locatie, zodat de Klant de Diensten kan gebruiken;

“Toegangslijn” heeft als betekenis de configuratie van de
telecommunicatiecapaciteit en/of de telecommunicatie-
uitrusting van de TO of van een andere derde partij, die
het Backbone Netwerk met de Locatie verbindt, met
inbegrip van de huurlijnen en/of satellietverbindingen en/of
publieke schakelverbindingen en/of circuits van netwerken
van derde partijen zoals gespecificeerd in de Dienst
Specifieke Overeenkomst en bij de apparatuur, met
inbegrip van de Toegangslijnapparatuur die de Klant
toegang verschaft tot het Backbone Netwerk, evenwel met
uitzondering van de CPE;

“TO” (Telecommunications Operator) heeft als betekenis
een leverancier van telecommunicatiediensten;

“Werkdag” heeft als betekenis alle dagen tussen maandag
en vrijdag, maandag en vrijdag inbegrepen, met
uitzondering van de Belgische officiële feestdagen.

2. Levering van de Diensten

2.1. Bestellen

De Leverancier zal de Diensten aan de Klant leveren zoals
beschreven in de van toepassing zijnde Dienst Specifieke
Overeenkomst en de Bestelformulieren overeenkomstig
de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

Alle toevoegingen, weglatingen of wijzigingen die door de
Klant , inzake de Diensten, worden gewenst, dienen te
worden aangevraagd met behulp van een Bestelformulier
zoals ingesloten bij de van toepassing zijnde Dienst
Specifieke Overeenkomst. Afhankelijk van de aanvaarding
van de Leverancier, zal het toepasselijke Bestelformulier
onderworpen zijn aan en integraal deel uitmaken van de
van toepassing zijnde Dienst Specifieke Overeenkomst.

2.2. Toegangslijnen verkregen via de Telecom
Operator (TO)

Als de Leverancier de Klant Toegangslijnen beschikbaar
heeft gesteld, dan zal deze terbeschikkingstelling van
Toegangslijnen onderworpen zijn aan de prijzen alsmede
toepasselijke voorwaarden en bepalingen voor de
implementatie, het gebruik en/of het onderhoud zoals die



worden toegepast door de betrokken TO en die door
laatstgenoemde kunnen worden gewijzigd. De Leverancier
behoudt zich het recht om dergelijke wijzigingen toe te
passen.

2.3. Bestellen van Toegangslijnen

Als een bestelling van Toegangslijnen, nodig voor de
levering van de Dienst en geplaatst door de Leverancier,
niet aanvaard wordt door een TO of door een andere
leverancier van telecommunicatiediensten, dan gaat de
Klant ermee akkoord om op eigen initiatief en voor eigen
rekening die Toegangslijnen zelf te bestellen bij de TO of
bij een andere leverancier van telecommunicatiediensten,
en om de instructies op te volgen, die door de Leverancier
gegeven worden in het kader van die bestelling. In zo’n
omstandigheden zal de Leverancier zijn tarieven en
prijzen overeenkomstig herzien.

2.4. Inwerkingstelling

De Leverancier zal de Dienst aan de Klant voor elke
Locatie ter beschikking stellen op de Geplande
Beschikbaarheidsdatum. De Geplande
Beschikbaarheidsdatum zal worden vastgesteld in
gemeen overleg tussen de Partijen na ontvangst van het
ondertekende Bestelformulier. Vóór de Geplande
Beschikbaarheidsdatum mag, hetzij de Leverancier (in
geval van overmacht), hetzij de Klant de Geplande
Beschikbaarheidsdatum voor deze Locatie uitstellen met,
in het geval van uitstelling door de Klant, maximaal dertig
(30) dagen, mits een schriftelijke kennisgeving aan de
andere Partij en inachtneming van een termijn van zeven
(7) dagen.

2.5. Vertraging door de Klant

Als de Leverancier niet in staat is om een Dienst te
leveren op de Geplande Beschikbaarheidsdatum om
redenen te wijten aan de Klant (anders dan volgens artikel
2.4), dan moet de Klant alle toepasselijke kosten en
vergoedingen betalen en alle bijkomende kosten die de
Leverancier opgelopen heeft door de vertraging, met
inbegrip van de kosten die werden opgelopen door derden
en die niet op redelijke wijze kunnen worden uitgesteld.
Bovendien zal de Leverancier het recht hebben om de
Geplande Beschikbaarheidsdatum aan te passen,
rekening houdend met de vertraging veroorzaakt door de
Klant.

2.6. Dienstaanvaardingsprocedure

Voor elke Locatie en op aan de Beschikbaarheidsdatum
zal de Leverancier de Klant vragen een
Dienstacceptatiedocument te ondertekenen. Als de Klant
meent dat de Dienst niet voldoet aan de technische
specificaties en aan de werking van de Dienst op de
betrokken Locatie zoals beschreven in de van toepassing
zijnde Dienst Specifieke Overeenkomst, dan moet de
Klant de Leverancier daarvan op de hoogte brengen
binnen drie (3) Werkdagen vanaf de
Beschikbaarheidsdatum. In dat geval zal de Leverancier
blijvende inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de
betrokken Dienst voldoet aan de technische specificaties
en aan de werking van de Dienst.

In het geval dat de Klant de Leverancier niet binnen drie
(3) Werkdagen vanaf de Beschikbaarheidsdatum op de
hoogte heeft gebracht, wordt aangenomen dat de Klant de
Dienst aanvaard en het Dienstacceptatiedocument
ondertekend heeft.

3. Het onderhoud van de Diensten

De Leverancier heeft het recht om, naar eigen redelijk
oordeel, de levering van de Dienst (of een gedeelte
daarvan) onderbreken met het oog op wijziging of
preventief of onvoorzien onderhoud.

4. Facturering

Terugkerende Kosten worden maandelijks vooraf
gefactureerd. Eenmalige Kosten worden in de eerste
factuur berekend. Gebruikskosten worden indien van
toepassing maandelijks achteraf gefactureerd. De eerste
factuur zal verstuurd worden aan het eind van de maand
waarin de Aanvaarde Beschikbaarheidsdatum valt, of
conform artikel 2.5. aan het eind van de maand waarin de
Geplande Beschikbaarheidsdatum valt.

5. Klantgelieerde ondernemingen

Het is Klantgelieerde Ondernemingen toegestaan om van
de Diensten gebruik te maken. De rechtsvorm van de
Klant zoals genoemd in de Raamovereenkomst blijft
echter hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de
verplichtingen die voor deze ondernemingen voortkomen
uit de Raamovereenkomst en alle van toepassing zijnde
Dienst Specifieke Overeenkomst.
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OPLIJSTING VAN HET BESTAANDE AANBOD VAN SCARLET BESTEMD VOOR EINDGEBRUIKERS  
 

A. Residentiële klanten  
 

1. Vaste telefonie 
 
Scarlet Phone 
 
Kenmerken: 
· Ofwel CPS (carrier preselect) ofwel manueel (carrier select) 
· Abonnement: bij Belgacom 
· Behoud van nummer en toestel 
 
Prijs: 
· Verbindingskosten + tarief per tijdseenheid (afhankelijk van nationaal of internationaal gesprek, 
dal- en piekuren, en van operator naar wie gebeld wordt) 
· Bellen aan 2,2 cent per minuut naar een vast nummer in België (behalve naar Telenet-nummers) 
 

2. Mobiele telefonie 
 
Scarlet Mobile 
 
Kenmerken: 
· SIM only abonnement 
· Wholesale via Base aangekocht 
 
Prijs: 
· 5,1€ per abonnement (voor de eerste twee abonnementen) 
· Verbindingskosten + tarief per tijdseenheid (afhankelijk van nationaal of internationaal gesprek, 
dal- en piekuren, en van operator naar wie gebeld wordt) 
 

3. Smalbandinternet 
 
Scarlet Free of Free Plus 
 
Kenmerken: 
· Inbelformule 
 
Prijs: 
· Geen abonnementskosten 
· Verbindingskosten + tarief per tijdseenheid (afhankelijk van dal- en piekuren) 
 

4. Breedbandinternet 
 
a) Scarlet ADSL  
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Kenmerken: 
· download tot max. 6MB/s 
· upload tot max. 640 kbit/s 
· 60 GB downloadvolume inbegrepen 
· beschikbaar zonder vaste telefoonlijn 
 
Prijs: 
· 35,65€ per maand 
· 50€ activeringskosten 
 
b) Scarlet ADSL 6 Light 
 
Kenmerken: 
· download tot max. 6MB/s 
· upload tot max. 640 kbit/s 
· met of zonder een Belgacom telefoonlijn 
· maandelijks dataverbruik 1GB 
 
Prijs: 
· 25,40€ per maand (met Belgacom telefoonlijn) / 30,40€ per maand (zonder Belgacom 
telefoonlijn) 
· 50€ activeringskosten 
 
c) Scarlet ADSL 20  (geografisch beperkt beschikbaar) 
 
Kenmerken: 
· download tot max. 20MB/s 
· upload tot max. 1 MB/s 
· 60 GB downloadvolume inbegrepen 
· beschikbaar zonder vaste telefoonlijn 
 
Prijs: 
· 35,65€ per maand 
· 50€ activeringskosten 
 
d) Scarlet ADSL 20.be (Full Telecom) 
 
Idem als Scarlet ADSL 20. 
 

5. Combinatie breedbandinternet en vaste telefonie 
 
a) Scarlet One 
 
Kenmerken: 
· ADSL en onbeperkt bellen in optie 
· download tot max. 6MB/s 
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· upload tot max. 640 kbit/s 
· 100 GB downloadvolume inbegrepen 
· beschikbaar zonder vaste telefoonlijn 
 
Prijs: 
· 40,75€ per maand 
· Onbeperkt nationaal bellen (in optie): 10,20€ per maand 
· 50€ activeringskosten 
· 50€ installatiekosten 
 
b) Scarlet One 20 (geografisch beperkt beschikbaar) 
 
Kenmerken: 
· ADSL en onbeperkt bellen in optie 
· download tot max. 20MB/s 
· upload tot max. 1 MB/s 
· 100 GB downloadvolume inbegrepen 
· beschikbaar zonder vaste telefoonlijn 
 
Prijs: 
· 40,75€ per maand 
· Onbeperkt nationaal bellen (in optie): 10,20€ per maand 
· 50€ activeringskosten 
· 50€ installatiekosten 
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B. Professionele klanten 

 
Algemene opmerking: de prijs van de aan professionele klanten aangeboden producten varieert 
afhankelijk van de geleverde service. 
 

1. Virtual private network 
 
Scarlet Epacity 
 
Kenmerken: 
· Van 64 Kbps tot 155 Mbps 
· Permanente toegang via DSL of huurlijn 
· Privaat netwerk dat gescheiden is van openbaar internet 
 

2. Hosting & Housing 
 
a) Shared Hosting 
 
Kenmerken: 
· Volledige range wordt aangeboden (basis websites, websites met databases en diverse 
toepassingen) 
· Scarlet beheert en onderhoudt de locaties, de servers en de toepassingen 
 
b) Scarlet Housing 
 
Kenmerken: 
· Housing van IT uitrusting, en belangrijke websites en processen 
· Servers en systemen kunnen in 'racks', 'shelves' of 'units' geplaatst worden 
 
c) Scarlet Colocation 
 
Kenmerken: 
· Housing van IT uitrusting en infrastructuur, belangrijke websites en processen 
· Ruimtes van 2 tot 300m² worden aangeboden 
 

3. Dedicated leased line 
 
a) SDH Leased Line 
 
Kenmerken: 
· Permanente verbinding tussen twee locaties 
· Kan gebruikt worden om spraak of data uit te wisselen of als backbone voor het eigen netwerk 
· Fibre optics netwerk 
· Tussen 2 Mbps en 2.5 Gbps 
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b) SDSL Leased Line 
 
Kenmerken: 
· Vaste verbinding tussen twee locaties 
· Gebaseerd op SDSL 
· Capaciteit tussen 128 Kbps en 2048 Kbps 
 

4. Telefonie 
 
a) Scarlet Uniphone 
 
Kenmerken: 
· Nationaal en internationaal spraak- en datacommunicatie 
· Via Scarlet telefoonnetwerk 
· Geconnecteerd via fibre optics, digital leased line of SDSL leased line 
 
b) Service numbers 
 
Kenmerken: 
· Speciale marketing telefoonnummers 
· Nationale nummers (vb. 0800, 070) 
· Internationale nummers (International Freephone Service en Universal Freephone Service) 
 

5. Breedbandinternet 
 
a) Scarlet Xtreme (ADSL) 
 
Scarlet Xtreme Compact: 
Kenmerken: 
· 1 vast IP adres 
· Max capaciteit 4,6 Mbps en 384 Kbps upstream Internet Traffic voor 10 computers 
· 30 GB downloadvolume 
 
Scarlet Xtreme: 
Kenmerken: 
· 4 tot 8 vaste IP adressen 
· Max capaciteit 6 Mbps en 640 Kbps upstream Internet Traffice voor onbeperkt aantal computers 
 
b) Scarlet Xcellent (SDSL) 
 
Kenmerken: 
· 4 vaste IP adressen 
· Upstream traffic: tot 2048 Kbps (dankzij symmetrische connecties) 
 
c) Scarlet Permanent (Leased Line Access) 
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Kenmerken: 
· Permanente en betrouwbare internettoegang 
· Snelheid van 1 Mbps tot 2.5 Gbps 
· Volledige e-mail functionaliteit 
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OPLIJSTING VAN HET BESTAANDE GROOTHANDELSAANBOD VAN SCARLET  
 

1. Breedbandinternet 
 
Wholesale DSL (2U-DSL) 
 
Kenmerken: 
· aanbod aan ISP's die het vervolgens kunnen doorverkopen onder hun eigen merknaam 
· oplossing gebaseerd op BRUO en BROBA II van Belgacom 
 

2. Hosting & Housing 
 
a) Scarlet Housing 
 
Kenmerken: 
· Housing van IT uitrusting, en belangrijke websites en processen 
· Servers en systemen kunnen in 'racks', 'shelves' of 'units' geplaatst worden 
 
b) Scarlet Colocation 
 
Kenmerken: 
· Housing van IT uitrusting en infrastructuur, belangrijke websites en processen 
· Ruimtes van 2 tot 300m² worden aangeboden 
 

3. Dedicated leased lines 
 
a) SDH Leased Line 
 
Kenmerken: 
· Permanente verbinding tussen twee locaties 
· Kan gebruikt worden om spraak of data uit te wisselen of als backbone voor het eigen netwerk 
· Fibre optics netwerk 
· Tussen 2 Mbps en 2.5 Gbps 
 
b) SDSL Leased Line 
 
Kenmerken: 
· Vaste verbinding tussen twee locaties 
· Gebaseerd op SDSL 
· Capaciteit tussen 128 Kbps en 2048 Kbps 



 

 

 

 

 

 
 

VERZOEK TOT ARBITRAGE 
 

 

Aan CEPINA vzw 

Belgisch Centrum voor Arbitrage en 

Mediatie 

Stuiversstraat 8 

 

1000 BRUSSEL 

 

 

Geeft te kennen: 

 

(Eisende partij: 

naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en 

faxnummer, e-mailadres, BTW-nummer) 

 

met als raadsman  

 

Hierna genoemd “Verzoeker” 

 

 

 

 

dat zij een verzoek tot arbitrage inleidt overeenkomstig de bepalingen van het 

CEPINA-arbitragereglement naar aanleiding van en tot beslechting van een 

geschil tussen verzoeker en: 

 

 

 

(Verwerende partij: 

naam, voornaam en volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en 

faxnummer, e-mailadres, BTW-nummer) 

 

(met als raadsman) 

 

Hierna genoemd “Verweerder” 

 

 

 

● ● ● 

 

 

 

Gelet op het CEPINA-reglement van toepassing sinds 1 januari 2005. 

 

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. 

 

 

● ● ● 

 

BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE 



 
 
 
 

 

Het verzoek tot arbitrage is gesteund op de volgende elementen: 

 

 

I. UITEENZETTING OVER DE AARD EN DE OMSTANDIGHEDEN VAN 

HET GESCHIL DAT AAN DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING LIGT 

 

 

 

II. HET ONDERWERP VAN DE VORDERING, EEN SAMENVATTING VAN 

DE INGEROEPEN MIDDELEN EN EEN RAMING VAN DE GEVORDERDE 

BEDRAGEN 

 

 

 

III. INLICHTINGEN BETREFFENDE HET AANTAL ARBITERS 

 

(aantal arbiters volgens arbitrageclausule en eventuele voordracht van een 

co-arbiter met vermelding van naam, adres, telefoon- en faxnummer) 

 

 

 

IV. TAAL VAN DE ARBITRAGE 

 

 

 

V. ZETEL VAN DE ARBITRAGE 

 

 

 

VI. TOEPASSELIJKE RECHTSREGELS 

 

 

 

 

V. BEWIJS VAN KENNISGEVING VAN HET VERZOEK TOT ARBITRAGE 

EN DE STUKKEN AAN VERWEERDER 

 

Verzoeker verklaart dat onderhavig verzoek tot arbitrage en de stukken 

hiertoe op (datum) ter kennis werd gebracht van de verwerende partij per 

(wijze van kennisgeving). Het bewijs van kennisgeving wordt bij 

onderhavig verzoek tot arbitrage gevoegd. 

 

 

 

 

(datum) 

 

 

 

 

(verzoeker)     VOOR (verzoeker) 

(naam + hoedanigheid vertegenw.)  haar raadsman 

(Voornaam, Naam) 
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ZAAK NR . MEDE-C/C-08/0006 – BELGACOM NV / SCARLET N.V. 
 

BIJLAGE 7 – AF TE STOTEN INFRASTRUCTUUR 
 

De Verbintenissen aangeboden door Belgacom definiëren de Af te Stoten Infrastructuur als volgt: 

 

Af te Stoten Infrastructuur De activa [zoals in meer detail beschreven in bijlage 7 – bevat zakengeheimen] die Scarlet in 

overeenstemming met de in verbintenis II-A beschreven voorwaarden zal afstoten en die omvatten 

 

(i) de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk, inclusief, onder voorbehoud van instemming van 

contractuele tegenpartijen waar deze is vereist, de delen van de backbone met betrekking waartoe 

Scarlet beschikt over contractuele of zakelijke gebruiksrechten. Met de glasvezel "backbone" wordt 

bedoeld: het geheel van netwerkelementen dat de Scarlet POP's (points of presence) onderling 

verbindt. Dit omvat 1° de glasvezelkabels tussen de  POP's; 2° de ducts, zowel deze die reeds 

glasvezelkabel bevatten als de reserve ducts waar bijkomende glasvezelkabels in kunnen geplaatst 

worden; 3° de manholes waar verbindingen gemaakt wo rden tussen glasvezelkabels; 4° de 

kabeltoegangen tot de Scarlet POP's die door de onder 1° vermelde ducts gebruikt worden; 5° de 

delen van de optische patch panelen in de Scarlet POP's waar de backbone vezels op werden 

uitgekableerd; 6° alle netwerkelementen zoals ducts , glasvezelkabels, apparatuur, … die de glasvezel 

"backbone" van het Scarlet netwerk verbinden met afnemers die rechtstreeks zijn aangesloten op de 

glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk, zulks tot op de grens tussen het openbaar domein en 

het betrokken privé-terrein (ducts, glasvezelkabels en andere netwerkelementen die zich buiten het 

openbaar domein bevinden, maken daarentegen geen deel uit van de Af te Stoten Infrastructuur).  

 

en 

 

(ii) het "Synchronous Digital Hierarchy" ("SDH") platform (het geheel van SDH apparatuur, eigendom 

van Scarlet, dat niet exclusief voor een klantaansluiting dient inclusief de met dat platform specifiek 

verbonden beheerssysteem, documentatie, software, vergunningen en andere rechten, voor zover 

deze overdraagbaar zijn) dat door Scarlet wordt gebruikt om transport van digitale data over de 
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backbone volgens de SDH standaard mogelijk te maken. 

 

De Af te Stoten Infrastructuur omvat geen andere elementen en omvat met name niet 

 

(i) de "last mile" infrastructuur, d.w.z. alle netwerkelementen zoals ducts, glasvezelkabels, apparatuur, 

... die uitsluitend dienen voor de verbinding van een klant op een Scarlet POP, zonder afbreuk te doen 

aan wat hiervoor is gesteld met betrekking tot in het openbaar domein gesitueerde ducts, 

glasvezelkabels en gelijkaardige apparatuur die de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk 

verbinden met het privé-terrein van afnemers die rechtstreeks zijn aangesloten op de glasvezel 

"backbone" van het Scarlet netwerk. De netwerkelementen geïnstalleerd op of in terreinen en 

gebouwen van, of gebruikt door, de betrokken klanten behoren in geen enkel geval tot de Af te Stoten 

Infrastructuur, 

 

evenmin als  

 
(ii) enige andere platformen dan SDH, zoals bijvoorbeeld de "Business Support Systems" en de 
"Operations Support Systems" platformen, d.w.z. de software, technologie en componenten die door 
Scarlet worden gebruikt voor de exploitatie van het netwerk (zoals bijvoorbeeld voor het opstellen van 
een netwerk-inventaris, het configureren van netwerkcomponenten en het beheren van 
netwerkfouten), voor het beheer van klanten- en commerciële gegevens in de ruimste zin van het 
woord, en voor het verlenen van diensten aan de gebruikers van het netwerk (zoals bijvoorbeeld het 
verwerken van orders, het meten van verbruik, het opstellen van facturen en het innen van 
betalingen). 

Voor de goede orde wordt bevestigd dat de fiber/SDH-apparatuur van Scarlet die zich bevindt in 
gebouwen die Scarlet huurt van derde partijen (andere dan Belgacom en de met Belgacom Verbonden 
Vennootschappen), evenals de netwerkelementen die de glasvezel "backbone" van het Scarlet 
netwerk verbinden met het privé-terrein van de eigenaar van de gebouwen, tot de Af te Stoten 
Infrastructuur behoren (zulks tot op de grens tussen het openbaar domein en het betrokken privé-
terrein). De fysische locaties en andere apparatuur waarover Scarlet momenteel in de van derde 
partijen gehuurde gebouwen beschikt, maken daarentegen geen deel uit van de Af te Stoten 
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Infrastructuur (zie evenwel verder, punt II-A.6). 

Voor de goede orde wordt bevestigd dat de fiber/SDH-apparatuur van Scarlet die zich in lokale 
centrales van Belgacom bevindt of die werd geplaatst op het niveau van een MDF-toegangspunt van 
Belgacom, evenals de netwerkelementen die de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk 
verbinden met het privé-terrein waarop de lokale centrales zich bevinden (zulks tot op de grens tussen 
het openbaar domein en het betrokken privé-terrein), deel uitmaken van de Af te Stoten Infrastructuur. 
Collocatieruimtes en andere apparatuur waarover Scarlet momenteel in Belgacom-gebouwen beschikt 
maken daarentegen geen deel uit van de Af te Stoten Infrastructuur. Bijgevolg worden de bestaande 
collocatie-overeenkomsten niet overgedragen aan de Koper(s) van de Af te Stoten Infrastructuur 
(tenzij hij/zij dit wenst/wensen) en zal/zullen die Koper(s) betreffende die overeenkomsten geen enkele 
last of verplichting moeten dragen (tenzij hij/zij toch collocatie-overeenkomsten wenst/wensen over te 
nemen). Het staat de Koper(s) uiteraard vrij, indien hij/zij dit wenst/wensen, om collocatiediensten bij 
Belgacom te bestellen en af te nemen op basis van de van toepassing zijnde aanbiedingen van 
Belgacom en de daarin voorziene voorwaarden (in voorkomend geval, de door het BIPT 
goedgekeurde relevante referentie-aanbieding(en) van Belgacom). 

 

De Af te Stoten Infrastructuur wordt verkocht in de staat waarin het zich op het moment van de overdracht bevindt ("as is"), d.w.z. met alle gebruikelijke 

slijtage en eventuele beperkingen die ermee gepaard gaan. In het bijzonder kunnen Belgacom noch Scarlet (noch de met hen Verbonden Vennootschappen) 

verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gebreken in de onderliggende documentatie met betrekking tot de Af te Stoten Infrastructuur. Het 

bovenstaande doet geen afbreuk aan de verplichting inzake de instandhouding overeenkomstig goed zakelijk gebruik zoals opgenomen in punt II-A.2 van de 

Verbintenissen. 

 

Onderhavige Bijlage 7 bevat de gedetailleerde documentatie die de Af te Stoten Infrastructuur omschrijft en bestaat uit de drie hierna beschreven 

documenten. 

 

Als eerste document (Bijlage 7.1)  wordt opgenomen een overzichtskaart van de Af te Stoten Infrastructuur die de fysieke ligging van de Af te Stoten 

Infrastructuur samenvat. Deze samenvatting wordt op een niet-vertrouwelijke wijze opgenomen in deze Bijlage 7 maar zij blijft uiteraard onderhevig aan de 

bepalingen van artikel 84 WBEM. De kleuren die op de overzichtskaart zijn opgenomen, geven het volgende weer: 

 

• blauw: aangelegde ("deployed") Duct 
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• groen: aangelegde ("deployed") Duct en Fibre  

• rood en geel: Duct "in progress" 

• blauwe stippellijn: gehuurde dark fiber en/of leased lines 

 

Deze samenvatting geeft aan dat de Af te Stoten Infrastructuur zowel de bestaande glasvezelinfrastructuur van de Af te Stoten Infrastructuur bevat alsook de 

duct-infrastructuur die tot deze infrastructuur behoort, waarbij een aantal ducts al glasvezels bevatten en andere ducts nog geen glasvezels bevatten. Ook 

wordt door deze grafische voorstelling bevestigd dat een deel van de Af te Stoten Infrastructuur (aangeduid met de blauwe stippellijn) niet in eigendom aan 

Scarlet toebehoort doch bestaat uit infrastructuur gebaseerd op dark fibre die door Scarlet wordt afgenomen van andere ondernemingen op basis van dark 

fibre overeenkomsten die door Scarlet met deze derden werden gesloten. Zoals de definitie van de Verbintenis aangeeft, zullen ook deze laatste 

overeenkomsten aan de koper(s) van de Af te Stoten Infrastructuur worden overgedragen onder voorbehoud van instemming van de contractuele 

tegenpartijen waar deze vereist is. 

 

Als tweede document (Bijlage 7.2)  wordt opgenomen een overzichtsschema van de Af te Stoten Infrastructuur die de logische omschrijving van de Af te 

Stoten Infrastructuur samenvat. Deze samenvatting wordt op een strikt vertrouwelijke wijze opgenomen in deze Bijlage 7. 

 

Als derde document (Bijlage 7.3)  wordt opgenomen een gedetailleerde beschrijving van de Af te Stoten Infrastructuur aan de hand van straatplannen die de 

ligging van de Af te Stoten Infrastructuur weergeven. Deze Bijlage 7.3 wordt opgenomen op een elektronische drager die door Scarlet aan de Raad voor de 

Mededinging wordt overgemaakt en die een strikt vertrouwelijk karakter heeft. 

 

Het gaat meer bepaald om een geheel aan straatplannen die de ligging van het fibernetwerk zoals het vandaag bestaat, inclusief de last mile, weergeven. 

Deze infrastructuur heeft een geschatte totale straatlengte van, bij benadering, 1.400 kilometer op het nationale grondgebied. 

 

Evenwel moet worden opgemerkt dat deze straatplannen eveneens de zgn. "last mile" infrastructuur vermelden die, overeenkomstig de definitie van de 

Verbintenis, uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de Af te Stoten Infrastructuur, met uitzondering van in het openbaar domen gesitueerde ducts, glasvezelkabels 

en gelijkaardige apparatuur die de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk verbinden met het privé-terrein van afnemers die rechtstreeks zijn 

aangesloten op de glasvezel "backbone" van het Scarlet netwerk (zie ook de toelichting daaromtrent in de definitie van de Verbintenis). Het is om technische 

redenen, omwille van de vertrouwelijkheid van de betrokken gegevens (ook ten aanzien van Belgacom) en omwille van de timing onmogelijk om thans deze 

"last mile" infrastructuur van de gedetailleerde straatplannen te verwijderen. Belgacom en Scarlet zullen, nadat de Raad voor de Mededinging zijn eventuele 

beslissing tot toelaatbaarheid van de Voorgenomen Transactie heeft genomen, bijlage 7.3 zodanig aanpassen dat de last mile infrastructuur wordt verwijderd; 

op die manier wordt ten behoeve van potentiële kopers een volledig overzicht verstrekt van de Af te Stoten Infrastructuur. 



 5 

 

Bijlage 7.1 – Overzichtskaart van de Af te Stoten I nfrastructuur (fysieke omschrijving)  
 

 




