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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 822/2007, ingediend door Karsten Beutner (Duitse nationaliteit), 
gesteund door drie medeondertekenaars, over de verplichte verwijdering van 
caravans van kampeerterreinen in de regio Valencia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Sinds september 1997 brengen indiener en zijn echtgenote de wintermaanden om 
gezondheidsredenen door in een caravan op een kampeerterrein in de regio Valencia. Indiener 
verklaart dat hem nu pas ter ore is gekomen dat volgens een wet van 2002 alle particuliere 
caravans van kampeerterreinen moeten worden verwijderd. Indiener vraagt in hoeverre deze 
wet in overeenstemming is met de EU-wetgeving en of maatregelen met terugwerkende 
kracht mogen worden ingevoerd waardoor 2500 eigenaars van caravans worden verdreven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 januari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

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

Het verzoekschrift

Indiener, die de Duitse nationaliteit heeft, klaagt dat hij in Spanje is misleid, in zoverre dat hij 
niet verwachtte dat hij op een dag zou worden verplicht zijn caravan te verwijderen van het 
kampeerterrein waar hij deze had neergezet. Indiener heeft materiaal verstrekt dat 
bijvoorbeeld laat zien dat hij permanente of semi-permanente zaken had aangebracht, zoals 
een tuinhek rond zijn caravan. Uit dit materiaal en uit zijn beschrijving van zijn gezinssituatie 
blijkt duidelijk dat hij zijn overeenkomst met het kampeerterrein als langlopend beschouwde, 
terwijl de lokale regels voor landgebruik en bewoning in feite voorschrijven dat 
"kampeerterreinen" elk jaar worden ontruimd. Toen hij eenmaal werd verplicht om het 
kampeerterrein te verlaten, kwam hij in een moeilijke persoonlijke situatie terecht.
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Wat betreft de vermeende misleiding, is er geen EU-wetgeving die consumenten beschermt 
tegen misleidende reclame en andere soorten oneerlijke handelspraktijken. Richtlijn 
2005/29/EG1 betreffende oneerlijke handelspraktijken ("OHP"), die is vastgesteld op 11 mei 
2005, schrijft voor dat handelaren werken conform de vereisten van professionele toewijding 
en dat ze de consument geen onjuiste, op onwaarheid berustende of onvolledige informatie 
verstrekken over een breed scala van elementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de 
hoofdkenmerken en voorwaarden van de te leveren dienst.

Of de leiding van het kampeerterrein indiener heeft misleid op het punt van de maximale 
verblijfsduur die volgens de Spaanse wet is toegestaan, is een vraag die slechts kan worden 
beantwoord door de bevoegde nationale autoriteiten en rechtbanken, rekening houdend met 
alle feiten en omstandigheden van de zaak.

De Commissie merkt op dat klachten van het type dat indiener heeft ingediend, niet 
voorkomen op de nationale website voor consumentenklachten die is opgezet voor 
buitenlanders die tijdelijk of permanent in Spanje wonen.

Indiener moet dus de aandacht van de bevoegde Spaanse autoriteiten op deze zaak vestigen.

De nieuwe wetten die de richtlijn omzetten, hadden uiterlijk in december 2007 in de lidstaten 
van kracht moeten worden. Spanje heeft de richtlijn nog niet omgezet, en de Commissie is 
daarom een inbreukprocedure tegen Spanje begonnen, die momenteel bij het Europees Hof 
van Justitie aanhangig is (zaak C-321/08). De Spaanse wetgeving uit hoofde van de vorige 
richtlijn betreffende misleidende reclame2 zou echter nog steeds van kracht moeten zijn.

Volgens laatstgenoemde richtlijn kunnen onjuiste verklaringen over de voorwaarden en 
omstandigheden van een dienst een misleidende praktijk zijn, afhankelijk van de specifieke 
feiten en omstandigheden van een concrete zaak. Op basis van het bewijs dat indiener tot nu 
toe beschikbaar heeft gesteld, lijkt hier geen sprake van te zijn.

Er lijkt hier dus geen ander punt van het Gemeenschapsrecht op het spel te staan dan hetgeen 
is opgemerkt in verband met de OHP-richtlijn.

Zoals is opgemerkt in verband met veel andere verzoekschriften, behoren de gedetailleerde 
regels inzake het beheer van het landgebruik volgens het subsidiariteitsbeginsel tot de lokale 
beslissingsbevoegdheid. Dit gezegd hebbende, lijkt het de Commissie niet onredelijk dat 
lokale regels inzake landgebruik voorzien in de ontruiming van een "kampeerterrein" buiten 
het vakantieseizoen, bijvoorbeeld zodat dit land gedurende de rest van het jaar ten minste in 
potentie kan bijdragen tot de verwezenlijking van andere lokale beleidsdoelstellingen. 
Evenmin lijkt het onredelijk dat ook de vraag of tijdelijke woonruimte permanent is 
geworden, en dus een vergunning enzovoort behoeft, op lokaal niveau wordt beantwoord, 
rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Conclusies

                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005.
2 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame.
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De Commissie kan niets meer doen om indiener in deze zaak bij te staan. Indiener zou 
evenwel contact kunnen opnemen met de bevoegde nationale autoriteiten in verband met het 
mogelijke voorkomen van misleidende reclame. Indiener zou misschien ook gebruik kunnen 
maken van de Spaanse nationale beroepsvereniging van exploitanten van kampeerterreinen, 
die een gebruikersforum heeft en links biedt naar regionale verenigingen: 
www.fedcamping.com.
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