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Betreft: Verzoekschrift 1388/2012, ingediend door Winfried Hanemann (Duitse 
nationaliteit), over het recht van de consument om een dienstverlening te 
annuleren 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener had zich aangemeld voor een onlinecursus van de Open Universiteit in Hagen 
(Duitsland). Na het lezen van het cursusmateriaal kwam indiener tot de ontdekking dat het 
niet geschikt was voor zijn specifieke leerdoelen en hij zag af van de dienstverlening. De 
annulering werd geweigerd door de universiteit, die verlangde dat de gehele cursus betaald 
werd. Indiener merkt ook op dat er geen informatie over annulering stond op de website met 
het online-aanmeldingsformulier voor de cursus. Er was informatie over mogelijke klachten, 
maar de uiterste termijn voor dergelijke klachten was reeds overschreden voordat indiener het 
cursusmateriaal ontving. Indiener stelt zich op het standpunt dat er in de Europese wetgeving 
voor consumentenbescherming een recht vastgelegd is om bestelde diensten te retourneren 
en/of te annuleren en dat dit ook van toepassing zou moeten zijn op deze cursus. De 
universiteit dringt toch aan op volledige betaling. Indiener heeft verscheidene 
consumentenorganisaties in Duitsland aangeschreven over deze kwestie, maar geen van hen 
kon hem helpen. Zelfs het Duitse Bondsministerie voor Consumentenzaken 
(Bundesverbraucherministerium) was niet in staat definitief uitsluitsel te geven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie 
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In het EU-consumentenrecht is inderdaad het recht vastgelegd tot herroeping van een 
dienstenovereenkomst die is gesloten door middel van technieken voor communicatie op 
afstand of buiten de verkoopruimte van de leverancier. Dit recht is momenteel vastgelegd in 
respectievelijk de Richtlijn verkoop op afstand 97/7/EG1 en de Richtlijn huis-aan-huisverkoop 
85/577/EEG2. Deze twee richtlijnen worden in juni 2014 vervangen door de nieuwe 
consumentenrechtenrichtlijn 2011/83/EU3, die momenteel in de lidstaten wordt omgezet.

Ervan uitgaande dat indiener de desbetreffende overeenkomst online heeft gesloten, zijn de 
bepalingen over het herroepingsrecht van de richtlijn verkoop op afstand relevant. In het 
relevante artikel 6 is het volgende vastgelegd: 

"1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten 
minste 7 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling 
van een boete en zonder opgave van redenen. Aan de consument kunnen, voor de 
uitoefening van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de rechtstreekse kosten voor het 
terugzenden van de goederen worden aangerekend.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:
- […],
- voor diensten, op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, of op de dag 
waarop aan de verplichtingen van artikel 5 is voldaan, wanneer daaraan wordt voldaan 
na de sluiting van de overeenkomst, mits de termijn de onderstaande termijn van drie 
maanden niet overschrijdt.
Wanneer de leverancier niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 5, is de 
termijn drie maanden. Deze termijn gaat in:
- […],
- voor diensten, op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
Indien de in artikel 5 bedoelde gegevens binnen deze termijn van drie maanden zijn 
verstrekt, beschikt de consument vanaf dat ogenblik over de in de eerste alinea bedoelde 
termijn van ten minste zeven werkdagen.

De consument kan een op afstand gesloten dienstenovereenkomst derhalve herroepen binnen 
een termijn van ten minste 7 werkdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. 
(De nationale wetgeving van de lidstaten kan voorzien in langere herroepingstermijnen; met 
de nieuwe consumentenrechtenrichtlijn wordt een algemene herroepingstermijn van 14 dagen 
in de hele EU ingevoerd.)

De herroepingstermijn wordt verlengd tot drie maanden indien de leverancier niet aan de 
verplichtingen van artikel 5 van de richtlijn verkoop op afstand voldoet, dat wil zeggen indien 

                                               
1 Richtlijn 97/7/EG van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten, PB L 144 van 4.6.1997, blz.19–27
2 Richtlijn 85/577/EEG van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten, PB L 372 van 31.12.1985, blz. 0031- 0033.
3 Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten, tot wijziging van 
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64–88



CM\1004023NL.doc 3/3 PE519.627v01-00

NL

de consument niet via een duurzaam medium (zoals een e-mail) een bevestiging krijgt van de 
informatie die volgens artikel 4 van de richtlijn voor het sluiten van de overeenkomst moet 
worden verstrekt. In deze informatie worden de belangrijkste kenmerken van de goederen of 
diensten vermeld en wordt op het herroepingsrecht gewezen. 

Daarentegen kan de consument, overeenkomstig lid 3 van artikel 6, geen beroep doen op het 
herroepingsrecht met betrekking tot een dienstenovereenkomst, indien de uitvoering hiervan 
met instemming van de consument is gestart voor het verstrijken van de herroepingstermijn 
van 7 werkdagen.

Conclusie 

Indiener geeft aan dat hij al contact heeft opgenomen met de Duitse consumentenorganisaties 
en dat deze hem in dit geschil met de dienstverlener niet hebben kunnen helpen. Indien 
indiener echter nog steeds twijfelt aan de rechtmatigheid van de activiteiten van de 
dienstverlener, dient hem te worden aangeraden professionele bijstand te zoeken voor een 
juridische analyse van alle elementen van de desbetreffende transactie, om vast te stellen of de 
dienstverlener het recht had hem het herroepingsrecht te ontzeggen. De beoordeling van de 
door indiener beschreven situatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de nationale 
rechtbanken. In de context van naleving van de richtlijn verkoop op afstand, dient in het 
bijzonder te worden gecontroleerd of indiener de dienstverlener binnen de herroepingstermijn 
op de hoogte heeft gesteld van de herroeping en of indiener recht had op een verlengde 
herroepingstermijn, omdat de dienstverlener de informatie omtrent de overeenkomst, met 
inbegrip van het herroepingsrecht, niet naar behoren heeft bevestigd. Er is bovendien geen 
aanleiding om de bepalingen over verkoop op afstand in het Duitse Burgerlijk Wetboek 
onverenigbaar te verklaren met de richtlijn verkoop op afstand. 

Zoals hierboven vermeld, zal de richtlijn verkoop op afstand in juni 2014 worden vervangen 
door de nieuwe consumentenrechtenrichtlijn. Hoewel deze niet van toepassing zal zijn op de 
desbetreffende transactie van indiener, moet erop worden gewezen dat deze nieuwe richtlijn 
voorziet in verschillende verbeteringen voor de consument. Wat het herroepingsrecht betreft, 
wordt in de consumentenrechtenrichtlijn, naast de reeds genoemde algemene 
herroepingstermijn van 14 dagen, de herroepingstermijn met een jaar verlengd indien de 
handelaar de consument niet naar behoren van dit recht op de hoogte heeft gesteld. Bovendien 
krijgt de consument ook het recht, op zijn of haar verzoek en binnen de herroepingstermijn, 
een dienstenovereenkomst te herroepen zelfs nadat de uitvoering van de dienst is begonnen, 
waarbij de consument verplicht is de dienstverlener een passende vergoeding te betalen voor 
de diensten die vóór de herroeping zijn verleend.


