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Betreft: Verzoekschrift 0091/2006, ingediend door Heinz Mende (Duitse nationaliteit), 
over vermeende niet-inachtneming van Europese regels inzake 
consumentenbescherming door Duitse rechtbanken bij vastgoedgeschillen

Verzoekschrift 0092/2006, ingediend door Karl-Heinz Betzer (Duitse 
nationaliteit), over vermeende niet-inachtneming van Europese regels inzake 
consumentenbescherming door Duitse rechtbanken bij vastgoedgeschillen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0091/2006

Indiener kocht, net als veel andere mensen, halverwege de jaren 1990 een appartement 
volgens het investeringsconcept van het “Bauherrenmodel” bij wijze van voorzorg voor zijn 
oude dag. Het concept bleek achteraf echter enorm verlieslatend. Indiener heeft gerechtelijke 
schadevorderingen tegen de trustees en banken verloren en verzoekt de EU nu om hulp. Hij 
beweert dat de Duitse rechtbanken inbreuk plegen op de Europese wetgeving inzake 
consumentenbescherming en bij eigendomsgeschillen eerder in het voordeel van de banken 
beslissen. Hij verwijst ook naar een arrest van het Europese Hof van Justitie van 25 oktober 
2005 om zijn stelling te ondersteunen.

Samenvatting van verzoekschrift 0092/2006

Indiener kocht, net als veel andere mensen, halverwege de jaren 1990 een appartement 
volgens het investeringsconcept van het “Bauherrenmodel” bij wijze van voorzorg voor zijn 
oude dag. Het concept bleek achteraf echter enorm verlieslatend. Indiener heeft gerechtelijke 
schadevorderingen tegen de trustees en banken verloren en verzoekt de EU nu om hulp. Hij 
beweert dat de Duitse rechtbanken inbreuk plegen op de Europese wetgeving inzake 
consumentenbescherming en bij eigendomsgeschillen eerder in het voordeel van de banken 
beslissen. Hij verwijst ook naar een arrest van het Europese Hof van Justitie van 25 oktober 
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2005 om zijn stelling te ondersteunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006.

Betreft: Vermeende niet-inachtneming van Europese regels inzake consumentenbescherming 
door Duitse rechtbanken bij vastgoedgeschillen

De verzoekschriften van de heren Mende en Betzer gaan over het niet-naleven door de Duitse 
rechtspraak van Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Meer specifiek betreffen ze de juridische 
gevolgen van de opzegging van een hypothecaire kredietovereenkomst die gesloten is bij een 
huis-aan-huisverkoop. Ook de diensten van de Commissie hebben in 2003 meer dan honderd 
klachten ontvangen in verband met de juridische gevolgen van de opzegging van een 
hypothecaire kredietovereenkomst, d.i. een kredietovereenkomst die bedoeld is om de 
aanschaf van een onroerend goed te bekostigen. Er is een ontvangstbevestiging verschenen in 
het Publicatieblad (C 268 van 7.11.2003, blz.28) en de klachten zijn geregistreerd.

Artikel 4 van Richtlijn 85/577/EEG verplicht de verkoper de consument op de hoogte te 
stellen van zijn recht om het contract dat onder de richtlijn valt binnen de in artikel 5 
vermelde termijn op te zeggen. Volgens artikel 5 van de richtlijn heeft de consument het recht 
om afstand te doen van de gevolgen van zijn verbintenis, door middel van een kennisgeving 
binnen een termijn van ten minste 7 dagen na het tijdstip waarop de consument de in artikel 4 
bedoelde informatie heeft ontvangen.

Volgens de oude Duitse wetgeving terzake, die van kracht was tot 31 december 2001 en 
waarvan hier sprake is, is bij de opzegging van een hypothecaire kredietovereenkomst elke 
partij verplicht de ontvangen betalingen aan de andere terug te storten en het gebruik van het 
krediet tot het moment van opzegging te vergoeden. Volgens vaste rechtspraak van het 
Bundesgerichtshof wordt de lening geacht door de leningnemer ontvangen te zijn, zelfs als het 
bedrag hiervan niet aan hem, maar op zijn verzoek aan een derde, overgemaakt is. Bij de 
opzegging van een hypothecaire kredietovereenkomst die bij een huis-aan-huisverkoop 
gesloten is heeft de kredietverlenende bank dus recht op de volledige terugbetaling van het 
geleende bedrag, vermeerderd met de marktrentevoet.

De vraag of zo’n rechtsgevolg in overeenstemming is met Richtlijn 85/577/EEG is behandeld 
in twee prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie, één van het Landgericht
Bochum (zaak C-350/03) en één van het Oberlandesgericht Bremen (zaak C-229/04).

In zijn uitspraken van 25 oktober 2005 heeft het Hof besloten dat de richtlijn niet 
onverenigbaar is met nationale regels die de consument bij opzegging van de 
kredietovereenkomst opleggen het geleende bedrag onmiddellijk en volledig terug te storten, 
vermeerderd met de gangbare marktrentevoet. Het heeft echter ook vastgesteld dat als de bank 
haar verplichting tot informeren (vermeld in artikel 4 van de richtlijn) niet nakomt, de 
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consument de risico’s had kunnen vermijden die met de verkoopsovereenkomst voor het 
onroerend goed verbonden zijn. Derhalve heeft het geoordeeld dat de lidstaten er krachtens 
artikel 4 van de richtlijn voor moeten zorgen dat hun wetgeving de consumenten beschermt 
die dergelijke risico’s niet hebben kunnen vermijden: dit moet gebeuren via maatregelen die 
hen vrijwaren van de gevolgen die n.a.v. de risico’s opgetreden zijn.

De diensten van de Commissie hebben kennis genomen van de uitspraak van het 
Bundesgerichtshof van 16 mei 2006, waarin het stelt dat de nationale wetgeving alleen in 
overeenstemming met Richtlijn 85/577/EEG en de uitspraak van het Hof geïnterpreteerd moet 
worden als de consument nog geen overeenkomst voor de aankoop van een onroerend goed 
gesloten heeft, d.i. als deze overeenkomst pas na de kredietovereenkomst tot stand komt. Het 
Bundesgerichtshof oordeelt namelijk dat in de gevallen waarin de verkoopsovereenkomst 
eerder dan de kredietovereenkomst gesloten wordt, de koper de risico’s van de 
verkoopsovereenkomst niet kan vermijden, zelfs al is hij ingelicht over zijn recht van 
opzegging.

Naar aanleiding van de uitspraken van het Hof zijn er momenteel voor Duitse rechtbanken 
verschillende andere zaken en zaken in cassatie hangende over de interpretatie van de Duitse 
wetgeving inzake de rechtsgevolgen van de opzegging van een hypothecaire 
kredietovereenkomst. Zo loopt er een beroep in cassatie in verband met de zaak waarover het 
Oberlandesgericht Bremen zich op 2 maart 2006 heeft uitgesproken nadat het van het Hof 
antwoord had gekregen op zijn prejudiciële vragen (zaak C-229/04). De Duitse rechtspraak 
heeft dus nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag hoe de Duitse wetgeving 
geïnterpreteerd moet worden met betrekking tot de rechtsgevolgen van de opzegging van een 
hypothecaire kredietovereenkomst.

Gezien de complexiteit en de specifieke aard van de zaak waar het Bundesgerichtshof zich 
over uitgesproken heeft, alsook van de momenteel hangende zaken, zou het in dit stadium 
voorbarig zijn een oordeel uit te spreken over de vraag of de toepassing van de bepalingen 
van Richtlijn 85/577/EEG door de Duitse rechterlijke instanties in overeenstemming is met 
het gemeenschapsrecht.

Bij de behandeling van de klachten die de betrokken consumenten bij de Commissie 
ingediend hebben, moet natuurlijk rekening worden gehouden met de huidige ontwikkelingen. 
Daarom heeft de Commissie nog niet besloten of het nodig is tegen Duitsland een 
inbreukprocedure in te leiden.

De diensten van de Commissie volgen echter nauwlettend de toepassing van de 
Gemeenschapswetgeving in kwestie, en wel volgens de interpretatie die het Hof eraan 
gegeven heeft.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Hoe betreurenswaardig het geval van indieners ook mag zijn, de Commissie heeft tot op 
heden geen inbreukprocedure tegen Duitsland ingeleid aangaande zaken zoals de 
onderhavige, en de kans dat de Commissie dit in de toekomst zal doen, is nihil.

Ongeacht de precieze conclusies die kunnen worden getrokken uit de uitspraak van het Hof 
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van 25 oktober 2005 (zaak C-350/03 Schulte en C-229/04 Crailsheimer Volksbank) voor 
specifieke constellaties, ziet de Commissie geen mogelijkheid om met succes een 
inbreukprocedure op grond van artikel 226 EG in te leiden tegen Duitsland in verband met 
zaken zoals die van indieners, aangezien de Duitse wetgeving die gold toen indieners de 
relevante contracten afsloten, en op basis waarvan hun zaken door de Duitse rechtbanken zijn 
beoordeeld, in 2002 is vervangen. Hierdoor is het onmogelijk om een inbreukprocedure in te 
leiden die een wijziging van deze wetgeving beoogt. 

Zoals het Hof van Justitie bij verschillende gelegenheden te kennen heeft gegeven (zie 
bijvoorbeeld de arresten van het Hof van 14 juni 2001 in zaak C-276/99, ECR I-8055, in het 
bijzonder paragrafen 24 en 25, of van 31 maart 1992 in zaak C-362/90, ECR I-2353, in het 
bijzonder paragrafen 9 en 10), is de bedoeling van een inbreukprocedure op grond van artikel 
226 EG het bewerkstelligen van een gedragswijziging van de betreffende lidstaat, en niet 
louter het vaststellen van de overtreding van het Verdrag door een bepaalde lidstaat. Het doel 
van een inbreukprocedure is dat de betrokken lidstaat de inbreuk beëindigt en zich gaat 
houden aan de communautaire wetgeving, met name door wijzigingen in de nationale 
wetgeving.

Voorts kan de Commissie zich niet buigen over uitspraken van rechtbanken in de lidstaten in 
individuele zaken, noch kan zij lidstaten vragen hun rechtbanken op een bepaalde wijze te 
instrueren in zaken van burgerlijk recht, zelfs wanneer het gaat om de toepassing van 
richtlijnen van de Gemeenschap die zijn omgezet in nationale wetgeving.

Gezien deze factoren ziet de Commissie geen mogelijkheid om tussenbeide te komen in zaken 
zoals de door indieners opgeworpen kwestie.
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