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Tijdschrift voor InTerneTrechT

Duurzame drager: 
achterhaald concept?
Arno Lodder

Annotatie bij hof van Justitie eU, 5 juli 2012, 
zaak c-49/11, (content Services Ltd/Bundes- 
arbeitskammer)

1. Op 5 juli 2012 heeft het Hof van Justitie het concept 
‘duurzame drager’ afkomstig uit de 15 jaar daarvoor 
tot stand gekomen Richtlijn 97/7/EG inzake overeen-
komsten op afstand toegelicht.

2. De reden hiervoor is mij niet bekend, maar veel zaken 
over elektronisch contracteren bij het Hof van Justitie 
betreffen een Duitse prejudiciële vraag.1 In deze zaak 
is de vraag afkomstig van de Oostenrijkse rechter. 
Content services is een Engelse BV met een filiaal in 
Mannheim en biedt via een website in het Duits soft-
ware aan, vooral gratis en proefversies, uiteraard ook 
op de Oostenrijkse markt. Het wordt uit de zaak niet 
geheel duidelijk, maar de verleende dienst lijkt eruit te 
bestaan dat gedurende een bepaalde periode toegang 
wordt verkregen tot de genoemde ‘gratis’ software 
alsmede proefversies.

3. Gebruikers vullen een online aanmeldingsformulier in 
en worden verzocht aan te vinken dat ze de voorwaar-
den accepteren en afstand doen van hun herroepings-
recht.

4. Er wordt in deze zaak niet ingegaan op het afstand 
doen van het herroepingsrecht. Dit zou geen conse-
quenties moeten hebben. Achtergrond van dit wettelijk 
recht is immers consumenten te beschermen. Als het 
mogelijk zou zijn daar afstand van te doen, vervalt de 
betekenis van dit recht. Alleen bij bepaalde overeen-
komsten op afstand bestaat geen wettelijk retourrecht, 
zoals bij levering van bederfelijke waar of producten 
die aan prijsschommelingen onderhevig zijn. In die 
gevallen kan overigens desgewenst een herroeping-
termijn worden overeengekomen (art. 7 lid 3 Richtlijn 
97/7/EG), maar gezien de aard van de overeenkomsten 
bestaat hier geen wettelijk herroepingsrecht.

5. Na invulling van het aanmeldingsformulier ontvangen 
gebruikers een e-mail met naam en wachtwoord die 
toegang bieden tot de aangevraagde dienst. Informa-
tie over het herroepingsrecht (r.o. 19) staat niet in de 
mail, maar is via een link benaderbaar. Onduidelijk is 
overigens waarom er informatie over het herroepings-
recht wordt verstrekt als gebruikers hebben aangevinkt 
er afstand van te doen.

6. De vraag wordt niet behandeld, maar algemeen 
aanvaard is dat het niet mogelijk is om een overeen-
komst met betrekking tot een dienst te herroepen als 
met de uitvoering van de dienst begonnen is. Men kan 
betogen dat hier zo lang naam en wachtwoord nog niet 
gebruikt zijn herroepen mogelijk is.

7. Na toezending van de mail met naam en wachtwoord 
krijgt de gebruiker een factuur van Euro 96 voor 12 
maanden toegang tot de website. Deze praktijk roept 
herinneringen op aan de notoire oplichters achter 
LIS/BER bv.2 Over de handelswijze gaat het in deze 
zaak overigens niet. De vraag betreft de wijze waarop 
informatie over het herroepingsrecht is verstrekt.

8. Zoals de AG in zijn advies3 al terecht opmerkte wordt 
de duurzame drager niet gedefinieerd in Richtlijn 
97/7/EG. De strekking is echter van begin af aan 
duidelijk geweest, namelijk de mogelijkheid om bij 
op afstand gesloten overeenkomsten de beschikking 
te hebben over essentiële informatie op papier of mid-
dels een ander duurzaam medium. Al vrij snel was 
men het erover eens dat een e-mail, althans de in de 
mailbox van de consument gearriveerde boodschap, 
ook gezien kon worden als een duurzame drager. In 
2002 schreven Hörnle e.a4 dat ook de Britse wetgever 
daarvan uitging en vervolgde: ‘However, it is questi-
onable whether a distinction can be made between an 
email, which is sent to the consumer by the supplier, 
from a web site, which requires the consumer to 
initiate the process of obtaining the information. (…) 
However ultimately this issue has not been decided 
yet.’ In deze zaak ging het precies over deze kwestie, 
of via een website ter beschikking gestelde informatie 
kan vallen onder het begrip duurzame drager.

1. Onder andere HvJ EU 16 oktober 2008 (Verbraucher-
zentrale Bundesverband/deutsche internet versicherung), 
C-298/07 (over noodzaak e-mail adres op website) AG,HvJ 
EU 3 september 2009 (Messner/Kruger), C-489/07 (over 
retourneren kapotte laptop), HvJ EU 15 april 2010 (Han-
delsgesellschaft Heinrich Heine/Verbraucherzentrale), 
C-511/08 (leveringskosten bij retourzending).

2. Zie o.a. A.R. Lodder (2007). Noot bij: Rb. Den Bosch. (30-
11-2006), Computerrecht 2007-2, (DVD box). p.104-108.

3. Conclusie van Advocaat-Generaal P. Mengozzi van 6 
maart 2012, Zaak C-49/11, onder 5.

4. J. Hörnle, G. Sutter & I. Walden (2002), Chapter 2 - Direc-
tive 97/7/EC on the protection of consumers in respect of 
distance contracts, in: A.R. Lodder & H.W.K. Kaspersen 
(eds.), eDirectives: guide to European Union law on e-
commerce. Commentary on the directives on distance sel-
ling, electronic signatures, electronic commerce, copyright 
in the information society, and data protection, Kluwer 
Law International, p. 16.
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9. De uitspraak geeft om te beginnen een mooi over-
zicht van de wijze waarop ‘duurzame drager’ in de 
verschillende richtlijnen is gedefinieerd. Het heeft iets 
weg van het bekende kinderspel ‘Zoek de verschil-
len’, want geen van onderstaande vier omschrijvingen 
is hetzelfde. In het voordeel van de EU wetgever kan 
worden toegevoegd dat sommige, maar lang niet alle, 
verschillen door schijnbaar verschillende visies van 
vertalers zijn ontstaan. Het blijft niettemin merk-
waardig dat er zo slordig door de richtlijnen heen met 
eenzelfde begrip wordt omgegaan.

10. Art. 2, sub f Richtlijn 2002/65/EG inzake financiële 
dienstverlening op afstand: ‘ieder hulpmiddel dat 
de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem 
gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze 
informatie toegankelijk maakt voor toekomstig ge-
bruik gedurende een periode die is afgestemd op het 
doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een 
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informa-
tie mogelijk maakt’.

11. Art. 2 onder 10 Richtlijn 2002/92/EG betreffende ver-
zekeringsbemiddeling: ‘elk hulpmiddel dat de klant in 
staat stelt aan hem persoonlijk gerichte informatie op 
zodanige wijze op te slaan dat hij deze gedurende een 
voor het doel van de informatie toereikende periode 
kan raadplegen en waarmee de opgeslagen informatie 
ongewijzigd kan worden gereproduceerd’.

12. Art. 3, sub m Richtlijn 2008/48/EG inzake kredieto-
vereenkomsten: ‘ieder hulpmiddel dat de consument 
in staat stelt persoonlijk aan hem gerichte informatie 
op te slaan op een wijze die deze informatie toegan-
kelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een 
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de 
informatie kan dienen, en die een ongewijzigde repro-
ductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt’.

13. Art. 2 onder 10 Richtlijn 2011/83/EU inzake consu-
mentenrechten: ‘ieder hulpmiddel dat de consument 
of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem 
gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze 
informatie toegankelijk maakt voor toekomstig ge-
bruik gedurende een periode die is aangepast aan het 
doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een 
ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt’.

14. In deze zaak gaat het primair om de duurzame drager. 
Daarnaast wordt ingegaan op het onderscheid tus-
sen beschikken over informatie en het ontvangen 
van informatie. In Oostenrijk is in tegenstelling tot 
de meeste andere lidstaten voor de laatste variant 
gekozen, die een passieve houding van de consument 
verondersteld dan wel een actieve rol van de verkoper 
of dienstverlener. Na het plaatsen van informatie op 
een website zal eerder geconcludeerd worden dat de 
consument daarvoor beschikt dan dat deze ontvangen 
is (r.o. 35-37).

15. Van belang is dat informatie niet gewijzigd kan wor-
den en gedurende een passende termijn toegankelijk is 
(r.o. 43). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de hier-
boven gegeven formulering uit de Consumentenricht-
lijn 2011/83/EU. Mijns inziens zou de link in de aan-
vankelijke e-mail kunnen worden gezien als het ter 
beschikking stellen op een duurzame drager. Zo de 
consument dit zou willen wordt deze immers in staat 

gesteld deze informatie niet alleen te bekijken maar 
ook op te slaan en daarmee te ‘verduurzamen’. Het is 
natuurlijk beter de informatie direct in de e-mail op te 
nemen en niet via een link. Bij latere raadpleging zou 
deze informatie immers gewijzigd kunnen zijn.

16. Wel onderschat in mijn ogen het hof de vaardigheden 
van de gemiddelde internetgebruiker (r.o. 46): ‘Uit de 
stukken blijkt echter niet dat de website van de verko-
per waarnaar de aan de consument getoonde link ver-
wijst, laatstgenoemde in staat stelt de aan hem per-
soonlijk gerichte informatie op zodanige wijze op te 
slaan dat hij er toegang toe heeft en deze informatie 
ongewijzigd kan weergeven gedurende een passende 
termijn zonder enige mogelijkheid voor de verkoper 
de inhoud ervan eenzijdig te wijzigen.’ Als de gebrui-
ker de informatie bekijkt dan kan hij deze toch per de-
finitie opslaan? Welke internetgebruiker kan niet een 
pagina opslaan? Het hof denkt hier dus blijkbaar an-
ders over. Ik zie ook niet echt verschil met informa-
tie op papier. Een brief kun je bekijken en bewaren of 
direct bij het oud papier leggen. Op internet is dit niet 
anders, behalve dat dan de default bij het oud papier 
leggen is. Voor de consument die wil bewaren is dit 
echter net zo eenvoudig mogelijk als het is om een pa-
pieren brief te bewaren.

17. Merkwaardig zijn r.o. 47-49 waarin door Content Ser-
vices wordt aangevoerd dat er tegenwoordig websites 
zijn die onder uitsluitende controle van de consument 
staan en waarvan de inhoud niet gewijzigd kan wor-
den. Ze voeren ter onderbouwing rapporten aan om te 
vervolgen met … dat ze zelf nog verouderde techniek 
gebruiken?!

18. Aardig is nog te vermelden dat de Oostenrijkse wet-
tekst de volgende zinsnede kent: ‘de termijn voor her-
roeping bedraagt zeven werkdagen. Zaterdag wordt 
niet als een werkdag beschouwd.’ Mogelijk dat elders 
in de wet staat dat een werkweek zes dagen kent, want 
anders is onduidelijk waarom, zeker tegenwoordig, 
zondag niet ook genoemd wordt.

19. Al met al is dit een zaak die vragen oproept die niet 
beantwoord worden (de prejudiciële vraag is in dezen 
leidend), niet veel toevoegt aan de Richtlijn 2011/83/
EU en blijk geeft van een ouderwetse kijk op de ge-
middelde internetgebruiker.
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