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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene context

De Commissie heeft een omvattende evaluatie gelanceerd van het EG-recht op gebied van 
consumentenbescherming. In dit kader is op 8 februari 2007 een groenboek1 aangenomen 
waarin diverse opties voor de hervorming van het consumentenacquis worden gepresenteerd. 
Tot die opties behoren een gemengde aanpak op basis van enerzijds een horizontaal instrument, 
dat de gemeenschappelijke aspecten van het acquis op systematische wijze bijstelt, en anderzijds 
een verticale herziening van enkele sectorspecifieke aspecten van de richtlijnen. Hieronder valt 
een herziening van Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat 
bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds 
gebruik van onroerende goederen. Ook het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn 
resolutie van 4 juli 20022 aanbevolen maatregelen te nemen om de problemen van de gebruikers 
van timeshareproducten op te lossen, op grond van artikel 153 van het Verdrag, met betrekking 
tot de bescherming van de consument.

Het voorstel van de Commissie:

- Raadpleging van belanghebbende partijen

De door de Europese Commissie verrichte raadpleging bevestigt dat de consumenten ernstige 
problemen ondervinden in verband met langetermijnvakantieproducten en bemiddeling bij 
wederverkoop, en in mindere mate in verband met timeshare en ruil3. Ook de raadpleging van de 
rapporteur bevestigt, zij het in mindere mate, de bestaande discrepanties op de markt. Evenals 
bij de raadpleging van de Commissie, lopen ook hier de meningen uiteen tussen de verschillende 
partijen over de aanpak. De meerderheid is echter voorstander van een herziening van de 
huidige richtlijn en acht het niet aannemelijk dat de bestaande problemen uitsluitend kunnen 
worden opgelost door betere toepassing van de bestaande regels of door 
zelfreguleringsmaatregelen in de bedrijfstak.

- Motivering en doel van het voorstel van de Commissie:

Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG hebben zich grote veranderingen op de markt 
voorgedaan met betrekking tot het aanbod en de ontwikkeling van nieuwe producten die uit 
economisch oogpunt in grote lijnen vergelijkbaar zijn met timeshare en op soortgelijke wijze in 
de handel worden gebracht. Meestal houdt dit in dat een aanzienlijke vooruitbetaling 
plaatsvindt, gevolgd door betalingen die verband houden met het latere daadwerkelijke gebruik 
van een vakantieaccommodatie (op zich of in combinatie met andere producten). In het 
algemeen vallen deze producten buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 94/47/EG, waardoor 
voor consumenten en legitieme ondernemingen aanzienlijke problemen ontstaan.

Het voorstel van de Commissie impliceert hoofdzakelijk een wijziging van de definities en het 
toepassingsgebied van Richtlijn 94/47/EG zodat ook nieuwe vakantieproducten daaronder 
vallen, alsmede een verduidelijking en actualisering van de voorschriften voor de inhoud en de 
taal van de voorlichtingsmateriaal voor de consument en van overeenkomsten.
                                               
1 Groenboek over de herziening van het consumentenacquis (COM(2006)0744).
2 Resolutie van het Europees Parlement (Rapporteur: Manuel Medina Ortega) over de follow-up van het 
communautaire beleid inzake de bescherming van de verkrijgers van een recht van deeltijdgebruik van onroerende 
goederen (richtlijn 94/47/EEG)(2000/2208(INI)).
3 Zie COM(2007)0303, blz. 6.
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Standpunt van de rapporteur:

De rapporteur is van mening dat de commerciële activiteiten waarop de richtlijn betrekking 
heeft van groot belang zijn voor de Europese toerismesector, en met name voor de Europese 
bedrijfssector en de consumenten. De rode draad in dit verslag is dus de noodzaak om de positie 
van de consument te versterken in eventuele onderhandelingen over verkrijging van 
gebruikersrechten. In die zin meent de rapporteur, daarmee aansluitend op de standpunten van 
het Parlement in 2002, dat artikel 153 samen met de door de Europese Commissie voorgestelde 
rechtsgrondslag moet worden gebruikt, ten einde de consument een hoog beschermingsniveau te 
bieden.

De rapporteur meent tevens dat de belangrijkste definities van de richtlijn uitgebreid en 
bijgesteld moeten worden, om te vermijden dat deze snel verouderd raken. Tevens moeten de 
eisen voor de lidstaten en de beroepsbranche inzake de taal en de voorlichting worden 
aangescherpt, om de stabiliteit en de transparantie van de markt te vergroten, en tegelijk de 
voorlichting aan de consument zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren. Zo kan worden 
vermeden dat eventueel overeenkomsten worden geannuleerd omdat de omstandigheden zijn 
gewijzigd of omdat beide partijen onvoldoende zijn geïnformeerd, waarbij het recht om een 
overeenkomst te annuleren in alle duidelijkheid en zonder verdere kosten moet kunnen worden 
uitgeoefend. 

De rapporteur meent bovendien dat een horizontale herziening van het EG-recht op het gebied 
van consumentenbescherming weliswaar de voorkeur zou verdienen met het oog op een grotere 
duidelijkheid van de definities die essentieel zijn voor de werking van een geïntegreerde 
binnenmarkt, en dus een grotere rechtszekerheid inzake consumentenbescherming. Tegelijk 
meent hij echter dat een dergelijke herziening op dit moment onmogelijk is, gezien de ernstige 
problemen waarop consumenten stuiten bij de uitoefening van hun rechten, vooral in 
transnationaal verband. Deze problemen worden niet veroorzaakt door het ontbreken van een 
geharmoniseerde communautaire wetgeving op dit gebied, maar doordat er geen duidelijk 
communautair rechtskader bestaat, dat eventueel zou kunnen worden aangevuld door nationale 
rechtskaders die rigoureuzer zijn en rechtmatig handelende ondernemingen en consumenten ten 
goede komen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op de 
artikelen 95 en 153,

Motivering

Zoals blijkt uit artikel 1 van het wetgevingsvoorstel en het juridisch kader van dit voorstel, is het 
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doel de herziening van het EG-recht op het gebied van de consumentenbescherming. Dit 
amendement beoogt verhoging van deze bescherming en harmonisatie van de wetgevingen, en 
vult derhalve de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag aan met een verwijzing naar 
artikel 153 van het Verdrag, overeenkomstig het verslag van het Parlement van 2004 
(2000/2208(INI). 

Amendement 2
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Deze sector is zeer belangrijk voor 
het Europese toerisme en het Europees 
Parlement heeft in zijn resoluties van 8 
september 2005 over de nieuwe 
perspectieven en uitdagingen voor een 
duurzaam Europees toerisme1 en van 29 
november 2007 over een nieuw EU-
toerismebeleid2 reeds gewezen op de 
noodzaak van een herziening van Richtlijn 
94/47/EG.
_____________________
1 PB C 193 E van 17.8.2005, blz. 325.
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0575.

Motivering

Het Europees Parlement heeft zich altijd ingezet voor de bescherming van de rechten van de 
consument op het gebied van het toerisme en om die reden lijkt het zinvol om te verwijzen naar 
de twee resoluties die tijdens deze zittingsperiode zijn aangenomen.

Amendement 3
Overweging 4

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan nationale voorschriften betreffende de 
registratie van onroerende of roerende 
goederen, de vestigingsvoorwaarden, 
erkenningsregelingen of vereisten voor het 
verlenen van vergunningen, en de bepaling 
van de juridische aard van de rechten die het 
voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn 
bedoelde overeenkomsten.

(4) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan nationale voorschriften betreffende de 
registratie van onroerende of roerende 
goederen, de vestigingsvoorwaarden, 
erkenningsregelingen of vereisten voor het 
verlenen van vergunningen, en de bepaling 
van de juridische aard van de rechten die het 
voorwerp uitmaken van de in deze richtlijn 
bedoelde overeenkomsten, tenzij deze 
nationale voorschriften minder strikt zijn 
dan de voorschriften van deze richtlijn op 
het gebied van consumentenbescherming, 
onverminderd de verplichtingen die 
voortvloeien uit het Verdrag.

Motivering

Dit amendement beoogt versterking van een van de twee doelstellingen van dit voorstel voor een 
richtlijn, namelijk bescherming van de consument, via de invoering van een minimum 
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beschermingsniveau.

Amendement 4
Overweging 16 bis (nieuw)

(16 bis) Overeenkomstig punt 34 van het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven"1, worden de lidstaten 
aangespoord voor zichzelf en in het belang 
van de Gemeenschap hun eigen tabellen op 
te stellen die voorzover mogelijk het 
verband weergeven tussen deze richtlijn en 
de omzettingsmaatregelen, en deze 
openbaar te maken. 
_________
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Motivering

Dit amendement beoogt uitvoering te geven aan het Interinstitutioneel Akkoord “Beter 
wetgeven” (PB C 321, 31.12.2003, blz.1).

Amendement 5
Artikel 1, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen 
op het bij deze richtlijn geharmoniseerde 
gebied blijven toepassen indien deze met het 
oog op een hoger niveau van 
consumentenbescherming strenger zijn en 
betrekking hebben op:

2. De lidstaten kunnen nationale bepalingen 
op het bij deze richtlijn geharmoniseerde 
gebied blijven toepassen indien deze met het 
oog op een hoger niveau van 
consumentenbescherming strenger zijn. 
Deze bepalingen kunnen betrekking hebben 
op:

Motivering

Met het oog op een betere bescherming van de consument beoogt dit voorstel de lidstaten de 
mogelijkheid te geven stringentere nationale voorschriften te blijven toepassen, ook in sectoren 
die niet in dit artikel worden genoemd.

Amendement 6
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) ‘timeshare’: een overeenkomst met een 
looptijd van meer dan een jaar waarbij een 
consument tegen vergoeding het recht 
verkrijgt om één of meer accommodaties 
voor meer dan één verblijfsperiode te 
gebruiken;

a) ‘timeshare’: een overeenkomst met een 
looptijd van meer dan een jaar waarbij een 
consument tegen vergoeding het recht 
verkrijgt om één of meer accommodaties 
voor meer dan één verblijfsperiode te 
gebruiken. Dit gebruiksrecht omvat met 
name impliciete contractuele rechten met 
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betrekking tot vakantiepassen en -clubs, 
toeristenkaarten of andere soortgelijke 
faciliteiten;

Motivering

Juridische verduidelijking die een ruimere definitie beoogt van het begrip timeshare, om te 
voorkomen dat de voorgestelde wetgeving snel verouderd raakt.

Amendement 7
Artikel 2, lid 1, letter c)

c) ‘wederverkoop’: een overeenkomst 
waarbij een handelaar een consument tegen 
vergoeding helpt om een timeshare of 
langetermijnvakantieproduct te verkopen of 
te kopen;

c) ‘wederverkoop’: een overeenkomst 
waarbij een handelaar een consument tegen 
vergoeding assisteert bij de verkoop of 
aankoop van een timeshare of 
langetermijnvakantieproduct;

Motivering

Juridische verduidelijking. De term “assisteert” is een nauwkeurigere omschrijving van de 
verleende dienst en de betrekking tussen de handelaar en de consument.

Amendement 8
Artikel 2, lid 1, letter f) bis (nieuw)

f) bis. "duurzame drager": ieder 
hulpmiddel dat consumenten in staat stelt 
om persoonlijk aan hen gerichte informatie 
op te slaan op een wijze die deze informatie 
toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik 
gedurende een periode die is afgestemd op 
het doel waarvoor de informatie in kwestie 
kan dienen, en die een ongewijzigde 
reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt;

Motivering

Dezelfde definitie als die van artikel 2, sub f) van Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële 
diensten aan consumenten en tot wĳziging van de Richtlĳnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG 
van de Raad, waarin voorzien wordt in meer moderne informatiemiddelen.

Amendement 9
 Artikel 2, lid 1, letter g)

g) ‘aanvullende overeenkomst’: een 
overeenkomst die ondergeschikt is aan een
andere overeenkomst.

g) ‘aanvullende overeenkomst’: een 
overeenkomst ter aanvulling van een andere 
overeenkomst.
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Motivering

Juridische verduidelijking. De term “ter aanvulling van” geeft een nauwkeurigere omschrijving 
van de juridische verhouding tussen overeenkomsten, aangezien een 'aanvullende' overeenkomst 
' niet per se ondergeschikt is aan de eerste overeenkomst.

Amendement 10
Artikel 3, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere 
reclame wordt vermeld dat de in lid 2 
bedoelde schriftelijke informatie kan worden 
verkregen en waar deze kan worden 
verkregen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in iedere 
reclame wordt vermeld dat de in lid 2 
bedoelde schriftelijke informatie op papier 
of via een andere duurzame drager kan 
worden verkregen en waar deze kan worden 
verkregen.

Motivering

Dezelfde definitie als die van artikel 2, sub f) van Richtlĳn 2002/65/EG en in de voorgestelde 
inleidende zin van artikel 2, lid 1, alinea f) bis (nieuw) van dit voorstel.

Amendement 11
Artikel 3, lid 2, inleidende formule

2. De handelaar verstrekt de consument die 
om informatie verzoekt schriftelijke 
informatie die naast een algemene 
beschrijving van het product naar gelang 
van het geval ten minste beknopte en 
nauwkeurige gegevens over de volgende 
punten bevat:

2. De handelaar verstrekt de consument die 
om informatie verzoekt schriftelijke 
informatie op papier of via een andere 
duurzame drager, die naast een algemene 
beschrijving van het product beknopte en 
nauwkeurige gegevens over de volgende 
punten bevat:

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:
1) aan te sluiten bij de identieke definitie in Richtlijn 2002/65/EG, artikel 2, lid f), en
2) goede informatie voor de consument te waarborgen, om zo gehoor te geven aan de 
verschillende klachten van de zijde van consumenten over de ontoereikendheid van de verstrekte 
informatie, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Amendement 12
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld in 
één van de officiële talen van de 
Gemeenschap, naar keuze van de 
consument.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomst schriftelijk wordt opgesteld,
op papier of op een andere duurzame 
drager, in de taal of talen van de lidstaat 
waar de consument verblijft of waarvan 
hij/zij inwoner is. Die taal of talen moeten 
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in elk geval een officiële taal of officiële 
talen van de Gemeenschap zijn, naar keuze 
van de consument. De lidstaat waar de 
consument verblijft kan echter verlangen 
dat de in lid 2 bedoelde overeenkomst in elk 
geval word opgesteld in de taal of een van 
de talen van de consument, die in elk geval 
één van de officiële talen van de 
Gemeenschap is, en de handelaar verstrekt 
de consument een officieel erkende 
vertaling van deze overeenkomst in de taal 
of een van de talen van de lidstaat waar het 
roerend of onroerend goed is gelegen, en 
die één van de officiële talen van de 
Gemeenschap is.

Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:
1) aan te sluiten bij de identieke definitie in Richtlijn 2002/65/EG, artikel 2, lid f), en
2) in overeenstemming met het huidige informele standpunt van de Raad in deze, te waarborgen 
dat de gebruikte taal van de overeenkomst een hoog beschermingsniveau aan de consument 
biedt, zonder de sector op kosten te jagen.

Amendement 13
Artikel 4, lid 2, alinea's 1 en 2

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 
schriftelijke informatie vormt een 
integrerend deel van de overeenkomst en
wordt niet gewijzigd tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeenkomen of de 
wijzigingen het gevolg zijn van 
omstandigheden waarop de handelaar geen 
invloed heeft. 

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 
schriftelijke informatie, op papier of op een 
andere duurzame drager, vormt een 
integrerend deel van de overeenkomst. Deze 
wordt op adequate, objectieve en duidelijke 
wijze aan de consument voorgelegd, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
letterformaat dat gemakkelijk leesbaar is. 
De schriftelijke informatie kan niet worden
gewijzigd, behalve als de wijzigingen het 
gevolg zijn van onvoorziene en 
onverwachte omstandigheden die zich 
onttrekken aan de controle van de 
handelaar, en die de handelaar niet had 
kunnen vermijden zelfs als hij of zij daartoe 
alles in het werk had gesteld.

Wijzigingen die het gevolg zijn van 
omstandigheden waarop de handelaar geen 
invloed heeft, worden aan de consument 
meegedeeld voordat de overeenkomst wordt 
gesloten.

Deze wijzigingen worden aan de consument 
schriftelijk, op papier of op een andere 
duurzame drager, meegedeeld voordat de 
overeenkomst wordt gesloten.
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Motivering

Het voorgestelde amendement beoogt:
1) het voorgestelde amendement 7 door te trekken, en
2) te waarborgen dat de verstrekking van essentiële informatie niet wordt overgelaten aan de 
beslissing van de partijen. Uit ervaring is gebleken dat de bepaling "tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeenkomen " ertoe leidt dat bepaalde handelaren unilateraal contracten 
voorstellen volgens welke de consument zonder dat dit te beseffen ermee akkoord gaat dat hij/zij 
geen toegang heeft tot informatie, hetgeen zijn/haar belangen schaadt.

Amendement 14
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De consument ontvangt in elk geval 
een kopie van de overeenkomst, op papier 
of op een andere duurzame drager.

Motivering

Dit amendement beoogt te waarborgen dat de consument zo goed mogelijk wordt geïnformeerd, 
teneinde een hoog beschermingsniveau en een stabiele en transparante markt te verzekeren.

Amendement 15
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consument na het sluiten van een 
overeenkomst het recht heeft om zonder 
opgave van redenen uit de overeenkomst 
terug te treden binnen veertien dagen nadat 
beide partijen de overeenkomst hebben 
ondertekend of beide partijen een bindende 
voorlopige overeenkomst hebben 
ondertekend. Als de veertiende dag een 
algemeen erkende feestdag is, wordt de 
termijn verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consument na het sluiten van een 
overeenkomst het recht heeft om zonder 
opgave van redenen uit de overeenkomst 
terug te treden binnen een periode van
eenentwintig aaneengesloten dagen nadat 
beide partijen de definitieve overeenkomst 
hebben ondertekend of beide partijen een 
bindende voorlopige overeenkomst hebben 
ondertekend. Als de eenentwintigste dag een 
algemeen erkende feestdag is, wordt de 
termijn verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag.

Motivering

Dergelijke verkopen vinden vaak plaats terwijl de beoogde koper op vakantie is en daarom is 
veertien dagen te kort om objectief te kunnen beoordelen of het de koper ernst is om de koop te 
laten doorgaan.

Amendement 16
Artikel 5, lid 2

2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage 2. Indien de overeenkomst niet alle in bijlage 
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I, punten a) tot en met p), en bijlage II, 
punten a) en b), vermelde informatie bevat, 
maar de informatie schriftelijk wordt 
verstrekt binnen drie maanden na 
ondertekening van de overeenkomst, gaat de 
terugtredingstermijn in op de dag waarop de 
consument die informatie ontvangt.

I, punten a) tot en met p), en bijlage II, 
punten a) en b), vermelde informatie bevat, 
maar de informatie schriftelijk, op papier of 
op een andere duurzame drager, wordt 
verstrekt binnen drie maanden na 
ondertekening van de overeenkomst, gaat de 
terugtredingstermijn in op de dag waarop de 
consument die informatie ontvangt. Indien 
die informatie niet binnen de in dit lid 
genoemde termijn wordt verstrekt, vervalt 
de overeenkomst.

Motivering

Verduidelijk ter vergroting van de rechtszekerheid van het voorstel.

Amendement 17
Artikel 5, lid 3

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en 
met p), en bijlage II, punten a) en b), 
vermelde informatie niet schriftelijk is 
verstrekt binnen drie maanden na 
ondertekening van de overeenkomst, 
vervalt het terugtredingsrecht drie 
maanden en veertien dagen na 
ondertekening van de overeenkomst.

schrappen

Motivering

Zoals aangegeven in het voorgestelde amendement 16, vervalt de overeenkomst indien deze 
informatie niet binnen de genoemde termijn wordt verstrekt. In dat geval doet de vaststelling van 
een termijn voor terugtreding niet ter zake.

Amendement 18
Artikel 5, lid 5

5. Indien de consument het 
terugtredingsrecht uitoefent, dient hij 
slechts de kosten te vergoeden die, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, in 
verband met het sluiten van en het 
terugtreden uit de overeenkomst worden 
gemaakt voor juridische formaliteiten die 
vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde 
termijn moeten worden vervuld. Deze 
kosten worden uitdrukkelijk in de 
overeenkomst vermeld.

schrappen
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Motivering

Het terugtredingsrecht is een "ex tunc" recht, d.w.z. dat de effecten van de uitoefening van dit 
recht ingaan op de datum van de sluiting van de overeenkomst en dat de handelaar de onkosten 
in verband met een overeenkomst waaraan geen gevolg is gegeven niet kan afwentelen op de 
consument. De ervaring leert dat de consument vaak, in strijd met het recht, administratieve 
kosten moet betalen bij gebruikmaking van het terugtredingsrecht. Dit is een obstakel voor de 
vrije uitoefening van dit recht.

Amendement 19
Artikel 5, lid 6

6. Indien de consument het in lid 3 bedoelde
terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet 
gehouden tot vergoeding van kosten.

6. Indien de consument het 
terugtredingsrecht uitoefent, is hij niet 
gehouden tot vergoeding van kosten.

Motivering

Juridische verduidelijking in overeenstemming met amendement 18.

Amendement 20
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling 
van voorschotten, de verstrekking van 
garanties, de reservering van geld op een 
creditcard, de uitdrukkelijke erkenning van 
schuld of elke andere vergoeding aan de 
handelaar of aan derden door een consument 
vóór het eind van de termijn binnen welke 
deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 
3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, 
verboden zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de betaling 
van voorschotten, de verstrekking van 
garanties, de reservering van geld op een 
bankrekening of met een creditcard of 
betaalkaart, de uitdrukkelijke erkenning van 
schuld of elke andere vergoeding aan de 
handelaar of aan derden door een consument 
vóór het eind van de termijn binnen welke 
deze krachtens artikel 5, leden 1 tot en met 
3, het terugtredingsrecht kan uitoefenen, 
verboden zijn.

Motivering

De tekst moet betrekking hebben op verschillende deposito/betalingsgaranties.

Amendement 21
Artikel 6, lid 2

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, 
reservering van geld op creditcards, 
erkenning van schuld of elke andere 
vergoeding aan de handelaar of aan derden 
door de consument voor wederverkoop 
voordat de eigenlijke verkoop heeft 
plaatsgevonden of de 
wederverkoopovereenkomst op andere wijze 

2. Elke betaling, verstrekking van garanties, 
reservering van geld op bankrekeningen of 
met creditcards of betaalkaarten, erkenning 
van schuld of elke andere vergoeding aan de 
handelaar of aan derden door de consument 
voor wederverkoop voordat de eigenlijke 
verkoop heeft plaatsgevonden of de 
wederverkoopovereenkomst op andere wijze 
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wordt beëindigd, is verboden. wordt beëindigd, is verboden.

Motivering

De tekst moet betrekking hebben op verschillende deposito/betalingsgaranties.

Amendement 22
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als de 
consument zijn recht uitoefent om uit de 
overeenkomst voor timeshare of voor een 
langetermijnvakantieproduct terug te treden, 
alle aanvullende overeenkomsten, met 
inbegrip van ruil, automatisch en zonder
sanctie worden beëindigd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als de 
consument zijn recht uitoefent om uit de 
overeenkomst voor timeshare of voor een 
langetermijnvakantieproduct terug te treden, 
alle aanvullende overeenkomsten, met 
inbegrip van ruil, automatisch en zonder
kosten voor de consument worden
geannuleerd.

Motivering

Juridische en taalkundige verduidelijking.

Amendement 23
Artikel 7, lid 2

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is 
gedekt door een krediet dat door de 
handelaar of door een derde op grond van 
een overeenkomst tussen die derde en de 
handelaar aan de consument is verleend, 
wordt de kredietovereenkomst zonder 
sanctie beëindigd indien de consument zijn 
in artikel 5 bedoelde recht om uit de 
hoofdovereenkomst terug te treden, 
uitoefent.

2. Als de prijs volledig of gedeeltelijk is 
gedekt door een krediet dat door de 
handelaar of door een derde op grond van 
een overeenkomst tussen die derde en de 
handelaar aan de consument is verleend, 
wordt de kredietovereenkomst zonder kosten 
voor de consument geannuleerd indien de 
consument zijn recht om uit de 
hoofdovereenkomst terug te treden, 
uitoefent.

Motivering

Juridische en taalkundige verduidelijking.

Amendement 24
Artikel 9, lid 2, letter a)

a) overheidsinstanties of de 
vertegenwoordigers ervan;

a) autoriteiten en overheidsinstanties of de 
vertegenwoordigers ervan;

Motivering

Verduidelijking, bedoeld om meer soorten instanties te omvatten.
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Amendement 25
Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten en handelaren kunnen 
beschikken over volledige informatie en 
toegang hebben tot de juridische 
procedures van Verordening (EG) nr. 
44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken1, voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen en voor 
vorderingen van gerechtelijke en 
administratieve aard.
________
1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening als 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening van de Raad
(EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 
1).

Motivering

Het is in de eerste plaats een overheidstaak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat 
consumenten en handelaren kunnen beschikken over volledige informatie en toegang hebben tot 
de juridische procedures van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, ten einde te garanderen dat de consument een hoog niveau van 
bescherming geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt 
voldaan.

Amendement 26
Bijlage I, letter c)

c) Indien de overeenkomst betrekking heeft 
op een specifiek onroerend goed, een 
nauwkeurige beschrijving van het onroerend 
goed en de ligging ervan; indien de 
overeenkomst betrekking heeft op een aantal 
onroerende goederen (multiresorts), een 
passende beschrijving van de onroerende 
goederen en de ligging ervan; indien de 
overeenkomst betrekking heeft op andere 
accommodatie dan een onroerend goed, een 
passende beschrijving van de accommodatie 
en de voorzieningen.

c) Indien de overeenkomst betrekking heeft 
op een specifiek onroerend goed, een 
nauwkeurige beschrijving van het onroerend 
goed, met inbegrip van het niveau van de
afwerking, armaturen en toebehoren, en de 
ligging ervan; indien de overeenkomst 
betrekking heeft op een aantal onroerende 
goederen (multiresorts), een passende 
beschrijving van de onroerende goederen en 
de ligging ervan; indien de overeenkomst 
betrekking heeft op andere accommodatie 
dan een onroerend goed, een passende 
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beschrijving van de accommodatie en de 
voorzieningen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 27
Bijlage I, letter c) bis (nieuw)

c bis) Indien de overeenkomst betrekking 
heeft op het recht gebruik te maken van een 
accommodatie die deel uitmaakt van een 
aantal accommodaties, informatie over de 
beperkingen ten aanzien van het gebruik 
van deze accommodatie, of, bij een 
puntensysteem, informatie over de 
noodzaak meer punten te verkrijgen om de 
betreffende accommodatie te kunnen 
gebruiken;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan.

Amendement 28
Bijlage I, letter c) bis (nieuw)

c bis) informatie die verstrekt wordt door de 
handelaar moet details bevatten betreffende 
iedere beperking van het gebruik van het 
onroerend goed, planningsbeperkingen en 
volledige details betreffende iedere 
instemming met of toestemming voor de 
planning of bouw die betrekking heeft op 
het onroerend goed.

Motivering

Om te waarborgen dat het onroerend goed dat verkocht wordt op legale wijze gebouwd is.

Amendement 29
Bijlage I, letter f)

f) De wijze waarop onderhoud en 
herstellingen aan de accommodatie alsmede 
de administratie en het beheer geregeld zijn, 

f) De wijze waarop onderhoud en 
herstellingen aan de accommodatie alsmede 
de administratie en het beheer geregeld zijn, 
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inclusief of en hoe de consument invloed 
kan uitoefenen op en kan deelnemen aan 
beslissingen over deze kwesties.

inclusief informatie over de 
verantwoordelijkheid van de verschillende 
partijen en over de vraag of en hoe de 
consument invloed kan uitoefenen op en kan 
deelnemen aan beslissingen over deze 
kwesties.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 30
Bijlage I, letter g)

g) Een nauwkeurige beschrijving van de 
wijze waarop alle kosten over de 
consumenten zullen worden omgeslagen en 
hoe en wanneer deze kosten kunnen worden 
verhoogd; in voorkomend geval, informatie 
over de vraag of er lasten, hypotheken, 
bezwaringen of andere retentierechten ten 
aanzien van het eigendomsrecht op de 
accommodatie zijn geregistreerd.

g) Een nauwkeurige beschrijving van de 
wijze waarop alle kosten over de 
consumenten zullen worden omgeslagen en 
hoe en wanneer deze kosten kunnen worden 
verhoogd; in voorkomend geval, informatie 
over de vraag of er lasten, hypotheken, 
bezwaringen of andere retentierechten ten 
aanzien van het eigendomsrecht op de 
accommodatie of andere afgeleide rechten 
van de overeenkomst zijn geregistreerd.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 31
Bijlage I, letter h)

h) De precieze periode gedurende welke het 
in de overeenkomst bedoelde recht kan 
worden uitgeoefend en, indien nodig, de 
duur ervan; de datum vanaf welke de 
consument het in de overeenkomst bedoelde 
recht kan uitoefenen.

h) De precieze periode gedurende welke het 
in de overeenkomst bedoelde recht kan 
worden uitgeoefend en, indien nodig, de 
duur ervan; de datum vanaf welke de 
consument het in de overeenkomst bedoelde 
recht en het terugtredingsrecht kan 
uitoefenen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 32
Bijlage I, letter i)

i) De door de consument te betalen prijs en i) De door de consument te betalen prijs en 



AD\706416NL.doc 17/25 PE396.763v03-00

NL

een raming van het bedrag dat de consument 
moet betalen voor het gebruik van 
gemeenschappelijke voorzieningen en 
diensten; de grondslag voor de berekening 
van het bedrag van de kosten die verbonden 
zijn aan het gebruik van het onroerend goed, 
de wettelijk verplichte heffingen (bv. 
belastingen en rechten) en de algemene 
administratieve kosten (bv. beheer, 
onderhoud en herstellingen).

een raming van het bedrag dat de consument 
moet betalen voor het gebruik van 
gemeenschappelijke voorzieningen en 
diensten; de methode voor de berekening 
van het bedrag van de kosten die verbonden 
zijn aan het gebruik van het onroerend goed, 
de wettelijk verplichte heffingen (bv. 
belastingen en rechten) en de algemene 
administratieve kosten (bv. beheer, 
onderhoud en herstellingen).

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een stabiele en transparante markt wordt voldaan.

Amendement 33
Bijlage I, letter j)

j) Een bepaling dat de consument geen 
andere kosten hoeft te dragen of 
verplichtingen hoeft na te komen dan die 
welke in de overeenkomst worden vermeld.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 34
Bijlage I, letter k)

k) Of het mogelijk is toe te treden tot een 
regeling voor de ruil of wederverkoop van 
de in de overeenkomst bedoelde rechten, 
informatie over de desbetreffende regelingen 
en een indicatie van de kosten die verbonden 
zijn aan wederverkoop en ruil via deze 
regelingen.

k) Of het mogelijk is toe te treden tot een 
regeling voor de ruil of wederverkoop van 
de in de overeenkomst bedoelde rechten, 
informatie over de desbetreffende regelingen 
en een indicatie van de kosten die verbonden 
zijn aan wederverkoop en ruil via deze 
regelingen. De verplichting tot verstrekking 
van de in deze Bijlage bedoelde informatie 
is mutatis mutandis ook van toepassing op 
de rechten die onderwerp zijn van ruil of 
wederverkoop.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan.

Amendement 35
Bijlage I, letter m)

m) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de gevolgen 
van terugtreding, met inbegrip van een 

m) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de gevolgen 
van terugtreding, indien de consument 
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precieze opgave van de aard en het bedrag 
van de kosten die de consument krachtens 
artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien 
hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in 
voorkomend geval, informatie over de 
regelingen voor de beëindiging van de met 
de overeenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en aanvullende 
overeenkomst bij terugtreding uit de 
overeenkomst; informatie over de gevolgen 
van deze terugtreding. 

haar/zijn terugtredingsrecht uitoefent; in 
voorkomend geval, informatie over de 
regelingen voor de beëindiging van de met 
de overeenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en aanvullende 
overeenkomst bij terugtreding uit de 
overeenkomst overeenkomstig artikel 5; 
informatie over de gevolgen van deze 
terugtreding.

Motivering

Juridische verduidelijking, in overeenstemming met het voorgestelde amendement 17.

Amendement 36
Bijlage I, letter p)

p) Het bestaan, de inhoud, de controle en de 
handhaving van gedragscodes.

p) Informatie over de eventuele geldigheid 
van gedragscodes voor de handelaar en 
over de toegang ertoe;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij 
gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 37
Bijlage I, letter q)

q) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting.

q) Informatie over het recht dat van 
toepassing is op de overeenkomst en in 
voorkomend geval over de mogelijkheid tot 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Amendement 38
Bijlage II, letter b)

b) Een redelijke raming van de benodigde 
termijn voor de afwerking van de 
accommodatie en de diensten die de 

b) Een redelijke raming van de benodigde 
termijn voor de afwerking van de 
accommodatie en de diensten die de 
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accommodatie volledig gebruiksklaar maken 
(aansluitingen voor gas, elektriciteit, water 
en telefoon).

accommodatie volledig gebruiksklaar maken 
(aansluitingen voor gas, elektriciteit, water 
en telefoon) en informatie over de sancties 
die van toepassing zijn indien de geraamde 
termijn voor de afwerking niet in acht 
wordt genomen.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan.

Amendement 39
Bijlage I, letter b) bis (nieuw)

b bis) Een clausule die vermeldt dat de 
consument niet wordt blootgesteld aan 
andere kosten of verplichtingen dan die 
welke in de overeenkomst worden genoemd.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens beoogt het te waarborgen dat de consument niet wordt blootgesteld aan andere 
kosten of verplichtingen dan die welke in de overeenkomst worden genoemd.

Amendement 40
Bijlage II, letter d)

d) Een garantie betreffende de afwerking 
van de accommodatie of een garantie 
betreffende de terugbetaling van reeds 
gedane betalingen indien de accommodatie 
niet wordt afgewerkt en, in voorkomend 
geval, de voorwaarden voor de toepassing 
van deze garanties.

d) Een garantie betreffende de afwerking en 
de kwaliteit van de afwerking van de 
accommodatie of een garantie betreffende de 
terugbetaling van reeds gedane betalingen 
indien de accommodatie niet wordt 
afgewerkt en, in voorkomend geval, de 
voorwaarden voor de toepassing van deze 
garanties.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens beoogt het te waarborgen dat de kwaliteit van de beloofde afwerking integraal 
wordt uitgevoerd.

Amendement 41
Bijlage III, letter b)

b) De precieze aard van het in de b) De precieze aard en de inhoud van het in 
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overeenkomst bedoelde recht. de overeenkomst bedoelde recht, inclusief 
een nauwkeurige omschrijving van de 
rechten die de overeenkomst toekent aan de 
consument en eventuele toepasselijke 
beperkingen of beperkte aanbiedingen of 
beperkte geldigheid in de tijd van specifieke 
kortingen;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Het recht of de rechten ingevolge de overeenkomst moet(en) nauwkeurig worden 
omschreven.

Amendement 42
Bijlage II, letter d)

d) De door de consument te betalen prijs. d) De door de consument te betalen 
totaalprijs.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. De totaalprijs die de consument moet betalen moet nauwkeurig worden aangegeven.

Amendement 43
Bijlage III, letter i) bis (nieuw)

i bis) De voorwaarden en gevolgen van 
opzegging van de overeenkomst en 
informatie over de verantwoordelijkheid 
van de consument voor de kosten van deze 
opzegging;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens moet de verplichting worden opgenomen om informatie te verstrekken over de 
mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van opzegging van de overeenkomst en informatie 
over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van de opzegging van de 
overeenkomst.

Amendement 44
Bijlage IV, letter e)

e) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de gevolgen 
van terugtreding, met inbegrip van een 

e) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden 
overeenkomstig artikel 5;
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precieze opgave van de aard en het bedrag 
van de kosten die de consument krachtens 
artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien 
hij zijn terugtredingsrecht uitoefent;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens beoogt het de verplichting in te voeren tot het verstrekken van informatie over 
het recht op terugtreding, overeenkomstig artikel 5.

Amendement 45
Bijlage IV, letter e) bis (nieuw)

e bis) De voorwaarden en gevolgen van 
terugtreding uit de overeenkomst en 
informatie over de verantwoordelijkheid 
van de consument voor de kosten van deze 
terugtreding;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan. Tevens beoogt het de verplichting in te voeren tot verstrekking van informatie over de 
mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen van opzegging van de overeenkomst en informatie 
over de verantwoordelijkheid van de consument voor de kosten van de opzegging van de 
overeenkomst.

Amendement 46
Bijlage IV, letter h)

h) Het bestaan, de inhoud, de controle en 
de handhaving van gedragscodes.

h) Informatie over de eventuele geldigheid 
van gedragscodes voor de handelaar en 
over de toegang ertoe;

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij 
gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 47
Bijlage IV, letter i)

i) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting.

i) Informatie over het recht dat van 
toepassing is op de overeenkomst en in 
voorkomend geval over de mogelijkheid tot 
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buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt
voldaan; tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Amendement 48
Bijlage IV, letter i) bis (nieuw)

i bis) een clausule die vermeldt dat de 
overdracht volledig vrij en onbezwaard  is 
uitgevoerd. 

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, 
om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de 
uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 49
Bijlage VI, letter b)

b) De precieze aard van het in de 
overeenkomst bedoelde recht.

b) De precieze aard en de inhoud van het in 
de overeenkomst bedoelde recht.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, 
om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de 
uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 50
Bijlage V, letter e)

e) De door de consument te betalen prijs en 
een raming van het bedrag dat de consument 
moet betalen voor het gebruik van 
gemeenschappelijke voorzieningen en 
diensten; de grondslag voor de berekening 
van het bedrag van de kosten die verbonden 
zijn aan het gebruik van het onroerend goed, 
de wettelijk verplichte heffingen (bv. 
belastingen en rechten) en de algemene 
administratieve kosten (bv. beheer, 
onderhoud en herstellingen).

e) De door de consument te betalen prijs en 
een raming van het bedrag dat de consument 
moet betalen voor het gebruik van 
gemeenschappelijke voorzieningen en 
diensten; de methode voor de berekening 
van het bedrag van de kosten die verbonden 
zijn aan het gebruik van het onroerend goed, 
de wettelijk verplichte heffingen (bv. 
belastingen en rechten) en de algemene 
administratieve kosten (bv. beheer, 
onderhoud en herstellingen).
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Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan.

Amendement 51
Bijlage V, letter i)

i) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de gevolgen 
van terugtreding, met inbegrip van een 
precieze opgave van de aard en het bedrag 
van de kosten die de consument krachtens 
artikel 5, lid 5, zal moeten vergoeden indien 
hij zijn terugtredingsrecht uitoefent; in 
voorkomend geval, informatie over de 
regelingen voor de beëindiging van de met 
de overeenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en aanvullende 
overeenkomst bij terugtreding uit de 
overeenkomst; informatie over de gevolgen 
van deze terugtreding.

i) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de gevolgen 
van terugtreding, indien de consument 
haar/zijn terugtredingsrecht uitoefent; in 
voorkomend geval, informatie over de 
regelingen voor de beëindiging van de met 
de overeenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en aanvullende 
overeenkomst bij terugtreding uit de 
overeenkomst overeenkomstig artikel 5; 
informatie over de gevolgen van deze 
terugtreding.

Motivering

Juridische verduidelijking in aansluiting op het voorgestelde amendement 17.

Amendement 52
Bijlage V, letter i) bis (nieuw)

i bis) een clausule die vermeldt dat de 
overdracht volledig vrij en onbezwaard  is 
uitgevoerd, 

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens beoogt het te waarborgen dat de overdracht vrij en onbezwaard is uitgevoerd, 
om te voorkomen dat consumenten hun recht wordt ontzegd in geval van bijvoorbeeld de 
uitoefening van een hypotheekrecht.

Amendement 53
Bijlage V, letter l)

l) Het bestaan, de inhoud, de controle en de 
handhaving van gedragscodes.

l) Informatie over de eventuele geldigheid 
van gedragscodes voor de handelaar en 
over de toegang ertoe;
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Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens moet informatie worden verstrekt of de handelaar zich aangesloten heeft bij 
gedragscodes en over de wijze waarop men toegang vindt tot de inhoud van deze gedragscodes.

Amendement 54
Bijlage V, letter m)

m) De mogelijkheid tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting.

m) Informatie over het recht dat van 
toepassing is op de overeenkomst en in 
voorkomend geval over de mogelijkheid tot 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement beoogt te garanderen dat de consument een hoog niveau van bescherming 
geniet en dat aan de voorwaarden voor een open, competitieve en transparante markt wordt 
voldaan; tevens moet verduidelijkt worden welk recht van toepassing is op de overeenkomst.
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