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Inleiding

Sinds de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG en de invoering van zelfregulering in de bedrijfstak 
is het aantal klachten met betrekking tot de traditionele timeshare aanzienlijk afgenomen.

Spoedig na de vaststelling van Richtlijn 94/47/EG zijn er echter nieuwe 
langetermijnvakantieproducten ontwikkeld, deels met het oogmerk de wetgeving te omzeilen. 
Dit leidde tot talloze klachten van consumenten, want het hoge niveau van 
consumentenbescherming dat de timesharerichtlijn biedt, strekt zich niet uit tot deze nieuwe 
producten. Ook de reputatie van de traditionele timesharesector loopt daarmee schade op.  

In 2002 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de Commissie werd gevraagd met 
voorstellen te komen ter oplossing van de problemen rond deze nieuwe producten. Na een 
raadplegingsronde en een effectbeoordeling bracht de Commissie in juli 2007 een voorstel uit tot 
herziening van Richtlijn 94/47/EG. Dit voorstel ziet ook op langetermijnvakantieproducten, en 
moet de consument ook op dit punt van een hoog beschermingsniveau verzekeren. 

Voor sommige problemen waarmee de consumenten thans te maken hebben zal ook reeds 
bestaande of nieuwe EU-wetgeving soelaas kunnen bieden, met name de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken (2005/29/EG). Deze richtlijn is echter in sommige lidstaten nog niet of niet 
correct omgezet. Daarnaast wordt in het kader van de huidige herziening van het 
consumentenacquis gedacht aan invoering van een horizontaal instrument waarin algemene 
bepalingen met betrekking tot consumentenbescherming worden vastgelegd. Idealiter zou de 
herziening van Richtlijn 94/47/EG nà de vaststelling van dat horizontale instrument moeten 
plaatsvinden. De Commissie heeft echter beslist dat gezien de urgentie van de problemen 
waarmee de consumenten te maken hebben, niet op de invoering van een horizontaal instrument 
kan worden gewacht. Ongeacht de herziening van het consumentenacquis moet bij de herziening 
van Richtlijn 94/47/EG volledige harmonisatie worden nagestreefd.

Timeshare

De timesharebranche heeft veel profijt gehad van Richtlijn 94/47/EG en zelfregulering; de 
meeste onbetrouwbare handelaren zijn uit de sector verdwenen. Daarom is het belangrijk om 
duidelijk onderscheid te maken tussen het traditionele timesharebedrijf enerzijds en de sector 
langetermijnvakantieproducten anderzijds.

Langetermijnvakantieproducten

De meeste consumentenklachten betreffen deze nieuwe vakantieproducten, zoals 
vakantiekortingclubs. Daarom bestaat in deze sector een sterke behoefte aan regulering, die de 
consumenten een hoog beschermingsniveau moet bieden en een einde moet maken aan de 
reputatiebeschadiging van de bonafide ondernemers. 

Punten ter discussie

Algemene opmerkingen

Het vinden van evenwicht tussen een hoog niveau van consumentenbescherming en ruimte voor 
verdere ontwikkeling van de bedrijfstak in Europa beschouwt de rapporteur als hoofdprioriteit. 
Per definitie gaat het in de timesharesector meestal om grensoverschrijdende gevallen. Daarom is 
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volledige harmonisering van essentieel belang.

Voor ogen moet worden gehouden dat het niet mogelijk zal zijn alle nieuwe producten onder een 
duidelijke definitie onder te brengen zonder onbedoeld ook andere bedrijfsactiviteiten te 
reguleren. Daarom rust op de lidstaten de verplichting om de EU-wetgeving beter om te zetten 
en te handhaven.

Met het oog op nadere discussie binnen de Commissie wil de rapporteur hier een aantal punten 
aanstippen die vragen om nader beraad. Naargelang het verloop van het debat in de Commissie 
en de technische werkzaamheden in de Raad kunnen deze punten of eventuele andere vragen die 
in de Commissieberaadslagingen rijzen, aanleiding geven tot door de rapporteur in te dienen 
amendementen.

Toepassingsgebied (artikel 1)

Artikel 95 is de rechtsgrondslag voor dit voorstel, dat alle consumenten in de EU van gelijke 
bescherming verzekert, bijvoorbeeld ten aanzien van het terugtredingsrecht. Artikel 1, lid 2 geeft 
de lidstaten echter de mogelijkheid om nationale bepalingen toe te passen met betrekking tot het 
terugtredingsrecht. Deze uitzonderingen op het beginsel van volledige harmonisatie zorgen voor 
onzekerheid, voor de consumenten èn voor de bedrijfstak. Daarom dient artikel 1, lid 2 te 
worden geschrapt. Deze benadering staat het Europees Parlement ook voor in zijn 
initiatiefverslag over het consumentenacquis (verslag-Patrie).

Definities (artikel 2)

De definities in deze richtlijn moeten zo ruim mogelijk zijn om te zorgen dat er geen nieuwe 
producten worden geïntroduceerd die alleen maar bedoeld zijn om de richtlijn te omzeilen. Ook 
mogen de definities geen producten omvatten zonder dat dit de bedoeling is.

2.1. (a) Timeshare

Wordt de termijn tot een jaar teruggebracht, dan zouden er transacties onder kunnen vallen 
waarvan dit niet de bedoeling is, zoals voorreserving van hotels waarbij vooruitbetaling wordt 
gevraagd. Sommige hotels bieden couponsystemen met een geldigheidsduur van meer dan een 
jaar. Het is niet wenselijk dat dit ook onder de timesharerichtlijn komt te vallen.

Deze definitie mag zich niet uitstrekken tot producten als hotelreserveringen. De Commissie sluit 
deze categorie in haar toelichting wel uit, maar in de artikelen van de voorgestelde richtlijn is dit 
niet duidelijk bepaald. De woorden "tegen vergoeding" zijn volgens de rapporteur niet voldoende
om hotelreserveringen van het toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten.

Het woord "accommodatie" heeft een veel ruimere strekking dan hier de bedoeling is. Vanuit 
juridisch oogpunt is het beter te spreken van "roerende en onroerende goederen op herhaalde 
basis".

2.1 (d) Ruil

Een ruilovereenkomst is per definitie een aanvullende overeenkomst. Daarom lijkt het woord 
"wijzigen" hier niet op zijn plaats.

2.1. (g) Aanvullende overeenkomst
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Omdat "ondergeschikt" niet de juiste juridische term is voor dit soort overeenkomsten stelt de 
rapporteur voor dit te veranderen in "verband houdt".

Precontractuele informatie (artikel 3)

3.2

De verplichting voor de sector om "beknopte en nauwkeurige" gegevens te verstrekken aan de 
consument kan voor veel onzekerheid zorgen en ertoe leiden dat de consument wordt overladen 
met informatie die hem niet in staat stelt de beste keuze te maken.

3.3

Artikel 3.3 is onduidelijk en onnodig en de rapporteur ziet deze bepaling graag geschrapt.

3.4

Een "vrije" keuze voor de consument ten aanzien van de gebruikte taal zou ertoe kunnen leiden 
dat de consument een bepaalde keuze wordt opgedrongen. Handelaren die hun informatie niet in 
alle gemeenschapstalen beschikbaar hebben, zouden de consument kunnen overhalen genoegen 
te nemen met de door de handelaar gebruikte taal. De formulering van artikel 4 van Richtlijn 
94/47/EG zou een betere optie bieden.

De overeenkomst (artikel 4)

Artikel 2 maakt verschil tussen de hoofdovereenkomst en de aanvullende overeenkomst. Daarom 
stelt de rapporteur voor artikel 4 in twee delen te splitsen, met artikel 4 voor de 
"hoofdovereenkomst" en artikel 5 (nieuw) voor aanvullende overeenkomsten.

Artikel 4 behoeft nadere verduidelijking.

Terugtredingsrecht (artikel 5)

5.1

De lengte van de afkoelperiode moet duidelijker worden (kalenderdagen).

5.2

Ter verduidelijking van de informatievereisten zou de handelaar een complete checklist moeten 
overhandigen.

Vreemd genoeg bepaalt artikel 4, lid 2 dat de in de bijlagen bedoelde informatie integraal deel 
moet uitmaken van de overeenkomst, terwijl artikel 5, leden 2 en 3 een regeling geven voor het 
geval dat een integraal van de overeenkomst ontbreekt. Een overeenkomst waaraan een integraal 
deel ontbreekt is naar de mening van de rapporteur echter van rechtswege nietig.

5.5

De rapporteur is eveneens voorstander van een verbod op aanbetalingen en zag dit graag 
uitgebreid tot een verbod op alle vormen van vooruitbetaling. Artikel 5, lid 5 moet daarom 
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worden geschrapt om de weg af te snijden voor onbetrouwbare handelaren die alleen 
geïnteresseerd zijn in ondertekening van een overeenkomsten om vervolgens allerlei kosten te 
incasseren die niet duidelijk zijn omschreven en van lidstaat tot lidstaat verschillen.

Voorschotten (artikel 6)

Zoals hierboven reeds aangestipt, wijken ruilovereenkomsten aanzienlijk af van overeenkomsten 
voor timeshare en langetermijnvakantieproducten, en daarom is het niet doelmatig om het verbod 
op vooruitbetalingen tot deze producten uit te breiden. 

De markt voor wederverkoop schijnt onbetrouwbare handelaren aan te trekken die aanzienlijke 
bedragen verlangen voor diensten die vaak overdreven worden voorgesteld. Het doel van de 
richtlijn moet zijn de bonafide wederverkoopagenten te reguleren en elke betaling te verbieden 
voordat de feitelijke verkoop plaatsvindt. De rapporteur meent dat wederverkoopagenten dienen 
te werken volgens het "no cure no pay"-beginsel.

Beëindiging van aanvullende overeenkomsten (artikel 7)

Naar de mening van de rapporteur dienen kredietovereenkomsten die met een derde partij zijn 
aangegaan voor de verwerving van timeshare of een langetermijnvakantieproduct zonder sanctie 
te kunnen worden beëindigd wanneer de consument gebruikmaakt van zijn recht om uit de 
hoofdovereenkomst terug te treden.

Evaluatie (artikel 13)

Aangezien het voorstel inzake de herziening van het consumentenacquis niet voor de tweede 
helft van 2008 gereed zal zijn, is het wellicht beter om de eerste evaluatie van deze richtlijn te 
doen plaatsvinden voordat het debat over de herziening van het consumentenacquis wordt
afgerond.

Bijlagen

Bijlage I (g)

De te verschaffen informatie lijkt nogal omvangrijk en is niet noodzakelijk nuttig voor de 
consument, en lijkt irrelevant voor de aankoopbeslissing.

Bijlage I (p)

Dit vormt voor de bedrijven die een vrijwillige gedragscode hanteren een extra belasting en het 
verband tussen de informatie die een consument voor zijn aankoopbeslissing echt nodig heeft en 
de voorgeschreven informatie blijft onduidelijk.

Bijlage V

De informatievereisten voor een ruil zijn evenzo betwistbaar, bijvoorbeeld informatie omtrent 
onderhoudskosten, omdat zulke betalingen bij een ruiltransactie niet aan de orde zijn.

Andere punten

Volledige harmonisatie is van essentieel belang om de consumenten in alle lidstaten een hoog 
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beschermingsniveau te kunnen bieden. De wijze waarop Richtlijn 94/47/EG in sommige 
lidstaten is omgezet, is mede oorzaak geweest van een aantal problemen waarmee de consument
wordt geconfronteerd. Voorts is een betere handhaving door de lidstaten nodig.

Verband met internationaal privaatrecht

Sommige problemen waar consumenten voor komen te staan kunnen worden aangepakt wanneer 
de consument het recht heeft om in het land van zijn woonplaats naar de rechter te stappen. 
Daarom dient de rechter in het land van de woonplaats van de consument als bevoegde rechter te 
worden aangewezen volgens de wet van de lidstaat waar de overeenkomst werd aangegaan. Om 
dit mogelijk te maken zou de rechtsgrondslag ook artikel 65 moeten omvatten.

Drempel

Hotelreserveringen en andere producten waarvan het niet de bedoeling is dat zij onder deze 
richtlijn vallen, zouden buiten het toepassingsgebied ervan blijven wanneer er een drempel wordt 
toegepast voor zowel de hoofd- als de aanvullende overeenkomst, van bijvoorbeeld 300 euro.
In tegenstelling tot de hoofdovereenkomsten, zijn bij ruilcontracten geen aanzienlijke financiële 
verplichtingen op lange termijn nodig. Daarom hoeven het terugtredingsrecht en het verbod van 
aanbetalingen zich niet uit te strekken tot ruilovereenkomsten beneden die drempel.

Registratiesysteem

Een Europees registratiesysteem zou nut hebben voor zowel de consument als aansprakelijk 
gestelde ondernemers. Een dergelijk systeem dient door de bedrijfstak zelf te worden opgezet en 
gehandhaafd, met steun van de Commissie. Hierbij moet een garantiefonds voor de consumenten 
worden opgezet voor het geval een bedrijf failliet gaat. Zulke systemen bestaan reeds voor 
reisondernemingen en het lijkt alleen maar logisch voor timeshare- en 
langetermijnvakantiesector een soortgelijk systeem op te zetten.
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