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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van 
timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0303),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0159/2007),

– gelet op het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op de artikelen 51 en 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
vervoer en toerisme (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van de 
consumenten met betrekking tot bepaalde 
aspecten van timeshare, 
langetermijnvakantieproducten, 

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van de 
consumenten met betrekking tot bepaalde 
aspecten van timeshare, 
langetermijnvakantieproducten, 
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wederverkoop en ruil wederverkoop en ruil 

Motivering

Bepaalde aspecten van de marketing, verkoop en wederverkoop van timeshare en 
langetermijnvakantieproducten alsook de ruil van timeshare moeten volledig worden 
geharmoniseerd. De lidstaten zullen geen nationale wetgeving op de door de verordening 
bestreken gebieden mogen invoeren of handhaven.  Wanneer in de verordening niets geregeld 
is, moet het de lidstaten wel vrijstaan om in overeenstemming met het gemeenschapsrecht 
nationale wetgeving in te voeren of te handhaven.

Amendement 2
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 65 en 95,

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 17.

Amendement 3
Visum 3 bis (nieuw)

Gelet op Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt1

die misleidende , agressieve en andere 
oneerlijke praktijken van ondernemingen 
jegens consumenten verbiedt,
__________

1 PB L 149 van 11.6.2005,blz. 22.

Amendement 4
Overweging -1 (nieuw)

(-1) Omdat het toerisme een steeds 
belangrijker rol speelt in de economieën 
van de lidstaten, moet de groei van 
timeshare- en 
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langetermijnvakantieondernemingen 
worden gestimuleerd doordat met een 
minimum aan gemeenschappelijke 
voorschriften wordt volstaan; 

Amendement 5
Overweging 1

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 
94/47/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 26 oktober 1994 
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, is 
timeshare verder geëvolueerd en zijn 
nieuwe soortgelijke vakantieproducten op 
de markt verschenen. Deze nieuwe 
vakantieproducten en bepaalde aan 
timeshare gerelateerde transacties, zoals 
wederverkoop en ruil, vallen niet onder 
Richtlijn 94/47/EG. Bovendien is uit 
ervaring met de toepassing van Richtlijn 
94/47/EG gebleken dat sommige punten 
die er wel al onder vallen, moeten worden 
geactualiseerd of verduidelijkt.

(1) Sinds de vaststelling van Richtlijn 
94/47/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 26 oktober 1994 
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, is 
timeshare verder geëvolueerd en zijn 
nieuwe soortgelijke vakantieproducten op 
de markt verschenen. Deze nieuwe 
vakantieproducten en bepaalde aan 
timeshare gerelateerde transacties, zoals 
wederverkoop- en ruilovereenkomsten, 
vallen niet onder Richtlijn 94/47/EG. 
Bovendien is uit ervaring met de 
toepassing van Richtlijn 94/47/EG 
gebleken dat sommige punten die er wel al 
onder vallen, moeten worden 
geactualiseerd of verduidelijkt.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de artikelen 1 en 2.

Amendement 6
Overweging 2

(2) De bestaande leemten in de regelgeving 
zorgen voor aanzienlijke 
concurrentieverstoringen en veroorzaken 
ernstige problemen voor de consumenten, 
waardoor de vlotte werking van de interne 
markt wordt belemmerd. Richtlijn 
94/47/EG moet dan ook worden vervangen 
door een nieuwe actuele richtlijn.

(2) De bestaande leemten in de regelgeving 
en het ontbreken van geharmoniseerde 
wetgeving in de lidstaten zorgen voor 
aanzienlijke concurrentieverstoringen en 
veroorzaken ernstige problemen voor de 
consumenten, waardoor de vlotte werking 
van de interne markt wordt belemmerd. 
Richtlijn 94/47/EG moet dan ook worden 
vervangen door een nieuwe actuele 
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verordening.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 7
Overweging 3

Om de rechtszekerheid te vergroten en de 
consumenten en de ondernemingen ten 
volle te laten profiteren van de voordelen 
van de interne markt, moeten de 
desbetreffende wetten van de lidstaten 
verder worden geharmoniseerd. Voor 
bepaalde aspecten moeten de lidstaten 
echter strengere voorschriften kunnen 
blijven toepassen.

Om de rechtszekerheid te vergroten en de 
consumenten en de ondernemingen ten 
volle te laten profiteren van de voordelen 
van de interne markt, moeten bepaalde 
aspecten van de marketing, verkoop en 
wederverkoop van timeshare en 
langetermijnvakantieproducten alsook de 
ruil van timeshare volledig worden 
geharmoniseerd. De lidstaten zullen geen 
nationale wetgeving op de door de 
verordening bestreken gebieden mogen 
invoeren of handhaven. Wanneer in de 
verordening niets geregeld is, moet het de 
lidstaten wel vrijstaan om in 
overeenstemming met het 
gemeenschapsrecht nationale wetgeving 
in te voeren of te handhaven.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 8
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.

schrappen
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Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 1, lid 1.

Amendement 9
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De definitie van timeshare bestrijkt 
geen meerjarenreserveringen van een 
hotelkamer of gewone 
leaseovereenkomsten, ook niet als deze 
vooraf betaald zijn en de duur ervan meer 
dan een jaar bedraagt.

Motivering

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 of sommige hotels die couponsystemen aanbieden met een geldigheidsduur 
van meer dan een jaar. Om verkeerde interpretaties te voorkomen moeten deze 
uitzonderingen duidelijk worden vermeld.

Amendement 10
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Om de consument een algeheel 
beeld te geven van de bescherming die de 
verordening hem biedt, overhandigt de 
handelaar hem een checklist; deze
checklist moet worden opgesteld volgens 
een standaardformulier dat in alle 
gemeenschapstalen beschikbaar is.

Motivering

Om de consument attent te maken op zijn terugtredingsrecht en een en ander voor hem 
inzichtelijker te maken, moet de overeenkomst een checklist bevatten.

Amendement 11
Overweging 7

(7) Om de consument in staat te stellen 
volledig te begrijpen wat zijn 
verplichtingen en rechten op grond van de 

(7) Om de consument in staat te stellen 
volledig te begrijpen wat zijn 
verplichtingen en rechten op grond van de 
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overeenkomst zijn, moet een termijn 
worden vastgesteld waarbinnen hij uit de 
overeenkomst kan terugtreden zonder dat 
hij dit hoeft te rechtvaardigen. Momenteel 
verschilt de duur van deze termijn van 
lidstaat tot lidstaat en uit ervaring blijkt 
dat de bij Richtlijn 94/47/EG bepaalde 
duur niet lang genoeg is. Daarom moet de 
termijn worden verlengd en 
geharmoniseerd.

overeenkomst zijn, moet een termijn 
worden vastgesteld waarbinnen hij uit de 
overeenkomst kan terugtreden zonder dat 
hij dit hoeft te rechtvaardigen. Momenteel 
verschilt de duur van deze termijn van 
lidstaat tot lidstaat. Met het oog op een 
hoog beschermingsniveau voor de 
consument en meer duidelijkheid voor 
consumenten en de bedrijfstak moet deze 
termijn worden geharmoniseerd.

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 12
Overweging 8

(8) Het verbod op de betaling van 
voorschotten aan de handelaar of aan een 
derde voordat de terugtredingstermijn is 
verstreken, moet worden verduidelijkt om 
de bescherming van de consument te 
verbeteren. Voor wederverkoop moet het 
verbod van voorschotten gelden totdat de 
eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of 
de wederverkoopovereenkomst is 
beëindigd.

(8) Het verbod op de betaling van 
voorschotten moet worden verduidelijkt 
om de bescherming van de consument te 
verbeteren. Voor 
wederverkoopovereenkomsten moet het 
verbod van iedere betaling gelden totdat de 
eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of 
de wederverkoopovereenkomst is 
beëindigd, met uitzondering van de 
rechtstreeks herleidbare kosten die de 
handelaar namens de consument heeft 
gemaakt om diens timeshare door te 
verkopen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 6 en bovendien duidelijker.

Amendement 13
Overweging 9

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst 
waarbij 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, 

(9) Bij terugtreding uit een overeenkomst 
waarbij 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, 
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moet de kredietovereenkomst zonder 
sanctie worden beëindigd. Hetzelfde moet 
gelden voor aanvullende overeenkomsten, 
zoals overeenkomsten voor lidmaatschap 
van ruilsystemen.

moet de kredietovereenkomst zonder enige 
kosten voor de consument worden 
beëindigd. Hetzelfde moet gelden voor 
aanvullende overeenkomsten.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 6.

Amendement 14
Overweging 10

(10) De consument mag de door deze 
richtlijn geboden bescherming niet worden 
onthouden. Dit mag evenmin het geval zijn 
wanneer het op de overeenkomst 
toepasselijke recht het recht van een derde 
land is.

(10) De consument mag de door deze 
verordening geboden bescherming niet 
worden onthouden. Dit mag evenmin het 
geval zijn wanneer het op de overeenkomst 
toepasselijke recht het recht van een derde 
land is.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 15
Overweging 11

(11) Het is nodig dat de lidstaten 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties voor inbreuken op deze richtlijn 
vaststellen.

(11) Het is nodig dat de lidstaten zorg 
dragen voor doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties voor inbreuken op 
deze verordening. 

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 16
Overweging 12

(12) Het is nodig ervoor te zorgen dat 
personen of organisaties die krachtens 
nationale wetgeving een rechtmatig belang 
bij de zaak hebben, beschikken over 
rechtsmiddelen om procedures tegen 

(12) Het is nodig ervoor te zorgen dat 
personen of organisaties die krachtens 
nationale wetgeving een rechtmatig belang 
bij de zaak hebben, beschikken over 
rechtsmiddelen om procedures tegen 
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inbreuken op deze richtlijn in te stellen. inbreuken op deze verordening in te 
stellen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 17
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) De consument heeft het recht 
geschillen voor te leggen aan de rechter in 
het land van zijn woonplaats. 

Motivering

Met het oog op een hoog beschermingsniveau voor de consument en meer duidelijkheid.

Amendement 18
Overweging 14

(14) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de consumenten efficiënt worden 
geïnformeerd over de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze 
richtlijn, en zij moeten de handelaren 
ertoe aanmoedigen informatie te
verstrekken over hun gedragscodes op dit 
gebied.

(14) De consumenten moeten efficiënt 
worden geïnformeerd over de rechten die 
zij aan deze verordening ontlenen.  De 
handelaren moeten de consument 
informatie verstrekken over hun 
gedragscodes op dit gebied.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 19
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) De handelaren richten een 
Europese bedrijfsorganisatie op voor een 
betere klachtenbehandeling en voor 
invoering van een vergunningsysteem dat 
voor heel Europa geldt. 
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Amendement 20
Overweging 14 ter (nieuw)

(14 ter) Zowel de consumenten als de 
timeshare- en 
langetermijnvakantiebedrijven zouden er 
baat bij hebben indien voor de handelaar 
de verplichting geldt om voldoende 
zekerheid te stellen voor het geval van 
insolventie. 

Amendement 21
Overweging 15

(15) Daar de doelstellingen van deze 
richtlijn niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter op communautair niveau kunnen 
worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, zoals vermeld in 
bovengenoemd artikel, gaat deze richtlijn
niet verder dan wat nodig is om de 
belemmeringen voor de interne markt weg 
te werken en een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

(15) Daar de doelstellingen van deze 
verordening niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve beter op communautair niveau 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, zoals vermeld in 
bovengenoemd artikel, gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om de belemmeringen voor de interne 
markt weg te werken en een hoog 
gemeenschappelijk niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 22
Overweging 16

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten 
en strookt met de beginselen die met name 
in het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 

Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en strookt met de beginselen 
die met name in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en het 
Handvest van de grondrechten van de 
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zijn neergelegd. Europese Unie zijn neergelegd.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 23
Artikel 1, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bescherming van de consumenten ten 
aanzien van bepaalde aspecten van de 
marketing en verkoop van timeshare en 
langetermijnvakantieproducten. Zij is ook 
van toepassing op de wederverkoop van 
timeshare en 
langetermijnvakantieproducten en op de 
ruil van timeshare.

1. Met deze richtlijn wordt beoogd aan de 
behoorlijke werking van de binnenmarkt 
bij te dragen en een hoog niveau van 
consumentenbescherming tot stand te 
brengen door onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten ten aanzien 
van bepaalde aspecten van de marketing, 
verkoop en wederverkoop van timeshare 
en langetermijnvakantieproducten en de 
ruil van timeshare.

Deze richtlijn is van toepassing op 
transacties van handelaren jegens 
consumenten.

Deze verordening is van toepassing op 
transacties van handelaren jegens 
consumenten.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
nationale wetgeving die voorziet in 
rechtsmiddelen uit het algemeen 
verbintenissenrecht die de consument in 
staat stellen de overeenkomst te 
beëindigen.

Deze verordening doet geen afbreuk aan 
nationale wetgeving die voorziet in 
rechtsmiddelen uit het algemeen 
verbintenissenrecht en nationale 
bepalingen inzake de registratie van 
roerende of onroerende goederen, 
vestigingsvoorwaarden of 
vergunningsvereisten en de juridische 
kwalificatie van de rechten die voorwerp 
zijn van de in deze verordening bedoelde 
overeenkomsten.

Motivering

Omdat artikel 95 de rechtsgrondslag vormt, moet de werking van de binnenmarkt vermelding 
krijgen  

Amendement 24
Artikel 1, lid 2

2. De lidstaten kunnen nationale schrappen
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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:
(a) het tijdstip waarop de termijn voor de 
uitoefening van het terugtredingsrecht 
ingaat;
(b) de wijze waarop het terugtredingsrecht 
kan worden uitgeoefend;
(c) de gevolgen van de uitoefening van het 
terugtredingsrecht.

Motivering

Uitzonderingen op het beginsel van volledige harmonisatie zorgen voor onzekerheid, voor de 
consumenten én voor de bedrijfstak, en moeten daarom worden vermeden. Deze benadering 
staat het Europees Parlement ook voor in zijn initiatiefverslag over het consumentenacquis 
(verslag-Patrie).

Amendement 25
Artikel 2, lid 1

1. Voor de toepassing van deze richtlijn
wordt verstaan onder:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt verstaan onder:

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 26
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) "timeshareovereenkomst": een 
overeenkomst met een looptijd van meer 
dan een jaar waarbij een consument tegen 
vergoeding het recht verkrijgt om één of 
meer roerende of onroerende goederen op 
herhaalde basis te gebruiken;

Motivering
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".
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Amendement 27
Artikel 2, lid 1, letter b)

(b) "langetermijnvakantieproduct": een 
overeenkomst met een looptijd van meer 
dan een jaar waarbij een consument tegen 
vergoeding hoofdzakelijk het recht 
verkrijgt op kortingen op of andere 
voordelen bij accommodatie, afzonderlijk 
of samen met reizen of andere diensten;

(b) "overeenkomst betreffende een 
langetermijnvakantieproduct": een 
overeenkomst met een looptijd van meer 
dan een jaar waarbij een consument tegen 
vergoeding hoofdzakelijk het recht 
verkrijgt op kortingen op of andere
voordelen bij roerende of onroerende 
goederen, afzonderlijk of samen met reizen 
of andere diensten;

Amendement 28
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) "wederverkoopovereenkomst": een 
overeenkomst waarbij een handelaar wordt 
ingeschakeld om tegen vergoeding 
behulpzaam te zijn bij de verkoop van een 
timeshare of langetermijnvakantieproduct ;

Amendement 29
Artikel 2, lid 1, letter d)

(d) "ruil": een overeenkomst waarbij een 
consument tegen vergoeding toetreedt tot 
een regeling die hem in staat stelt plaats 
en/of tijd van zijn timeshare door ruil te 
wijzigen;

(d) "ruilovereenkomst": een aanvullende 
overeenkomst waarbij een consument 
tegen vergoeding toetreedt tot een 
ruilsysteem dat hem in staat stelt zijn 
timeshare op een andere plaats en/of tijd
te benutten;

Amendement 30
Artikel 2, lid 1, letter e)

(e) "handelaar": een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die handelt voor doeleinden 
die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit, alsook degene die in 
naam van of ten behoeve van een handelaar 
optreedt;

(e) "handelaar": een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die handelt voor doeleinden 
die betrekking hebben op zijn bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit, alsook 
degene die in naam van of ten behoeve van 
een handelaar optreedt;
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Amendement 31
Artikel 2, lid 1, letter g)

(g) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst die ondergeschikt is aan een 
andere overeenkomst.

(g) "aanvullende overeenkomst": een 
overeenkomst die verband houdt met een 
timeshare- of 
langetermijnvakantieproduct-
overeenkomst.

Motivering

Vanuit juridisch oogpunt lijkt de term "verbandhoudend met "juister.

Amendement 32
Artikel 2, lid 1, letter g bis) (nieuw)

(g bis) "duurzame drager": 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 gebruik gedurende een periode 
waarvan de duur is afgestemd op het doel 
waarvoor de informatie kan dienen, en die 
een ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Motivering

De rechtszekerheid voor consument en handelaar vergt een duidelijker definitie.

Amendement 33
Artikel 2, lid 1, letter g) ter (nieuw)

(g ter) "gedragscode": overeenkomst of 
een reeks niet bij wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen van een 
lidstaat opgelegde voorschriften, waarin 
wordt vastgesteld hoe handelaars die zich 
tot de code verbinden, zich moeten 
gedragen met betrekking tot een of meer 
bepaalde handelspraktijken of 
bedrijfssectoren;
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Motivering

De rechtszekerheid voor consument en handelaar vergt een duidelijker definitie.

Amendement 34
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. In iedere reclame wordt vermeld hoe en 
waar  informatie als bedoeld in lid 2 kan 
worden verkregen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met artikel 3, lid 2.

Amendement 35
Artikel 3, lid 2

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 die naast een algemene 
beschrijving van het product naar gelang 
van het geval gegevens over de volgende 
punten bevat:

a) in het geval van timeshare de in bijlage I 
vermelde informatie en, als de 
overeenkomst betrekking heeft op 
accommodatie in aanbouw, de in bijlage II 
vermelde informatie;

a) in het geval van een 
timeshareovereenkomst, de in bijlage I 
vermelde informatie en, als de 
overeenkomst betrekking heeft op 
roerende of onroerende goederen in 
aanbouw, de in bijlage II vermelde 
informatie;

b) in het geval van een 
langetermijnvakantieproduct de in bijlage 
III vermelde informatie;

b) in het geval van een 
langetermijnvakantieproduct-
overeenkomst, de in bijlage III vermelde 
informatie;

c) in het geval van wederverkoop de in 
bijlage IV vermelde informatie;

c) in het geval van een 
wederverkoopovereenkomst, de in bijlage 
IV vermelde informatie;

d) in het geval van ruil de in bijlage V d) in het geval van een ruilovereenkomst,
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vermelde informatie. de in bijlage V vermelde informatie.

De informatie wordt door de handelaar 
kosteloos verstrekt op papier of op een 
andere duurzame drager.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 2.

Amendement 36
Artikel 3, lid 3

3. In het geval van wederverkoop geldt de 
verplichting van de handelaar om de in lid 
2 bedoelde informatie te verstrekken, 
jegens de consument die partij bij de 
wederverkoopovereenkomst kan worden.

schrappen

Motivering

Deze formulering is onduidelijk en lijkt onnodig; door deze schrapping wordt de tekst 
duidelijker.

Amendement 37
Artikel 4, titel

De overeenkomst De hoofdovereenkomst

Motivering

Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de hoofdovereenkomst en de 
aanvullende overeenkomst om verwarring te vermijden.

Amendement 38
Artikel 4, lid 1 en 2 

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 overeenkomst wordt schriftelijk 
opgesteld in één van de officiële talen van 
de Gemeenschap, naar keuze van de 
consument.

2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 
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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.

schriftelijke informatie vormt een 
integrerend deel van de 
hoofdovereenkomst. 

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

Wijzigingen in de schriftelijke informatie 
die de consument vóór de ondertekening 
van de overeenkomst werd verschaft, 
worden de consument op papier of via een 
ander duurzaam medium meegedeeld 
voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Deze wijzigingen worden uitdrukkelijk in 
de overeenkomst vermeld.

Amendement 39
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis De overeenkomst bevat een checklist 
die de consument attent moet maken op de 
rechten die hij aan de verordening 
ontleent en hem de gebruikmaking van 
zijn terugtredingsrecht overeenkomstig 
artikel 5 moet vergemakkelijken.  
De checklist moet worden opgesteld 
volgens een standaardformulier dat in alle 
gemeenschapstalen verkrijgbaar / 
beschikbaar is, en bevat een los 
antwoordformulier voor gebruikmaking 
van het terugtredingsrecht.
In de checklist worden kort en duidelijk 
de volgende punten genoemd: 
- identiteit en woonplaats van alle 
partijen;
- de precieze aard van het in de 
overeenkomst bedoelde recht.
- de precieze periode gedurende welke het 
in de overeenkomst bedoelde recht kan 
worden uitgeoefend en, indien nodig, de 
duur ervan;
- de datum met ingang waarvan de 
consument het in de overeenkomst 
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bedoelde recht kan uitoefenen.
- de door de consument te betalen prijs 
voor de timeshare, het 
langetermijnvakantieproduct of de door 
de wederverkoper geboden diensten;
- de bijkomende kosten die met de 
timeshare of het 
langetermijnvakantieproduct zijn 
gemoeid;
- indien van toepassing, de diensten of 
faciliteiten waartoe de consument toegang
heeft; 
- of het mogelijk is tot een ruilsysteem toe 
te treden; 
- informatie omtrent de duur van het 
terugtredingsrecht; 
- informatie omtrent het verbod van 
vooruitbetalingen;
- of de handelaar een gedragscode 
onderschrijft;

Motivering

Om de consument attent te maken op zijn terugtredingsrecht en een en ander voor hem 
inzichtelijker te maken, moet de overeenkomst een checklist bevatten.

Amendement 40
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
De aanvullende overeenkomst

1. De overeenkomst wordt schriftelijk 
opgesteld in één van de officiële talen van 
de Gemeenschap, naar keuze van de 
consument.
2. De in artikel 3, lid 2, bedoelde 
schriftelijke informatie vormt een 
integrerend deel van de overeenkomst. 
Wijzigingen in de schriftelijke informatie 
die de consument vóór de ondertekening 
van de overeenkomst werd verschaft, 
worden de consument schriftelijk  
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meegedeeld voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.
3. In het geval van een ruilovereenkomst 
wordt de ingevolge de letters (a), (b) en (d) 
- (i) van bijlage V vereiste informatie in de 
overeenkomst vermeld.

Amendement 41
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 consument beschikt over een termijn 
van veertien kalenderdagen om de 
kredietovereenkomst zonder opgave van 
redenen te herroepen.

Deze termijn begint te lopen:
(a) vanaf de dag van sluiting van de 
overeenkomst of bindende voorlopige 
overeenkomst ; dan wel
(b) op de dag waarop de consument de 
overeenkomst ontvangt, indien deze dag 
later valt dan de in punt a) hierboven 
bedoelde datum.

Motivering

De lengte van de afkoelperiode moet duidelijker worden (kalenderdagen). Het begin van de 
herroepingstermijn moet ook beter worden geharmoniseerd.

Amendement 42
Artikel 5, lid 2

2. Indien de overeenkomst niet alle in 
bijlage I, punten a) tot en met p), en 
bijlage II, punten a) en b), vermelde 
informatie bevat, maar de informatie 

schrappen
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schriftelijk wordt verstrekt binnen drie 
maanden na ondertekening van de 
overeenkomst, gaat de 
terugtredingstermijn in op de dag waarop 
de consument die informatie ontvangt.

Amendement 43
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.

3. Indien de in bijlage I, punten a) tot en 
met o), bijlage II, punten a), b) en d), 
bijlage III, punten a) tot en met i), bijlage 
IV, punten a) tot en met g) of bijlage V, 
punten a) tot en met k) vermelde 
informatie niet schriftelijk is verstrekt 
binnen drie maanden na ondertekening van 
de overeenkomst, is de overeenkomst van 
rechtswege nietig. 

Motivering

Met het oog op een zo hoog mogelijk beschermingsniveau dient een overeenkomst waaraan 
een integraal deel ontbreekt van rechtswege nietig te zijn.

Amendement 44
Artikel 5, lid 4

4. Indien de consument voornemens is het 
terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij 
daarvan vóór het verstrijken van de termijn 
kennisgeving aan de persoon van wie naam 
en adres krachtens bijlage I, punt p),
daartoe in de overeenkomst zijn vermeld. 
De termijn wordt geacht te zijn nageleefd 
als de kennisgeving, in schriftelijke vorm, 
vóór het verstrijken van de termijn is 
verzonden

4. Indien de consument voornemens is het 
terugtredingsrecht uit te oefenen, doet hij 
daarvan vóór het verstrijken van de termijn 
kennisgeving aan de persoon van wie naam 
en adres daartoe in de overeenkomst en in 
de checklist zijn vermeld, en wel in 
achteraf bewijsbare vorm.  De termijn 
wordt geacht te zijn nageleefd als de 
kennisgeving, op papier of een andere 
duurzame drager, vóór het verstrijken van 
de termijn is verzonden.

Amendement 45
Artikel 5, lid 5

5. Indien de consument het schrappen
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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.

Motivering

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, is deze schrapping nodig.

Amendement 46
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

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendementen 42 en 43.

Amendement 47
Artikel 6

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. Betaling van voorschotten, de 
verstrekking van garanties, de reservering 
van geld op tegoedrekeningen, 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, is 
verboden.

2. Elke betaling, verstrekking van 
garanties, reservering van geld op 
creditcards, erkenning van schuld of elke 
andere vergoeding aan de handelaar of aan 

2. Elke betaling van voorschotten, 
verstrekking van garanties, reservering van 
geld op tegoedrekeningen, uitdrukkelijke
erkenning van schuld of elke andere 
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derden door de consument voor 
wederverkoop voordat de eigenlijke 
verkoop heeft plaatsgevonden of de 
wederverkoopovereenkomst op andere 
wijze wordt beëindigd, is verboden.

vergoeding aan de handelaar of aan derden 
door de consument voor wederverkoop 
voordat de eigenlijke verkoop heeft 
plaatsgevonden of de 
wederverkoopovereenkomst op andere 
wijze wordt beëindigd, is verboden.

Amendement 48
Artikel 7

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. Als de consument zijn recht uitoefent 
om uit de hoofdovereenkomst terug te 
treden, worden alle aanvullende 
overeenkomsten, automatisch en zonder 
kosten voor de consument beëindigd

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 beëindigd 
indien de consument zijn in artikel 5 
bedoelde recht om uit de 
hoofdovereenkomst terug te treden, 
uitoefent.

3. De lidstaten stellen gedetailleerde 
voorschriften voor de beëindiging van 
dergelijke overeenkomsten vast.

Amendement 49
Artikel 8

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, als het 
op de overeenkomst toepasselijke recht het 
recht van een lidstaat is, bepalingen van de 
overeenkomst waarbij de consument 
afstand doet van zijn rechten als bedoeld in 
deze richtlijn, niet bindend zijn.

1. Als het op de overeenkomst 
toepasselijke recht het recht van een 
lidstaat is, zijn bepalingen van de 
overeenkomst waarbij de consument 
afstand doet van zijn rechten als bedoeld in 
deze verordening niet bindend.

2. Ongeacht het toepasselijke recht mag 
de consument de door deze richtlijn 

2. De bepalingen van deze verordening 
zijn steeds van toepassing wanneer het 
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geboden bescherming niet worden 
onthouden als het onroerend goed in 
kwestie zich op het grondgebied van een 
lidstaat bevindt of de overeenkomst in een 
lidstaat gesloten is.

onroerend goed in kwestie zich op het 
grondgebied van een lidstaat bevindt of 
wanneer de handelaar zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten in een lidstaat 
uitoefent of die activiteiten op een lidstaat 
richt en de overeenkomst binnen het 
kader van die activiteiten valt.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 50
Artikel 9, lid 1 en lid 2, inleidende formule

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
passende en doeltreffende middelen zijn
om deze richtlijn in het belang van de 
consument te doen naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor en zien erop 
toe dat deze verordening door hun 
handelaren algemeen wordt nageleefd, in 
het belang van de consument. 

2. De in lid 1 bedoelde middelen omvatten 
bepalingen volgens welke een of meer van 
onderstaande instanties waarin het 
nationale recht voorziet, zich 
overeenkomstig het nationale recht tot de 
bevoegde rechterlijke of administratieve 
instanties kunnen wenden om de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn te doen naleven:

2. De lidstaten wijzen een of meer van 
onderstaande instanties aan voor de 
uitvoering van deze handhavingstaken:

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 51
Artikel 10, leden 1 en 2

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de consumenten in te 
lichten over het nationale recht tot 
omzetting van deze richtlijn en moedigen 
handelaren waar nodig aan de 
consumenten in te lichten over hun 
gedragscodes.

1. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om de consumenten in te 
lichten over deze verordening.

De handelaren zorgen ervoor dat de 
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consumenten waar nodig worden 
ingelicht over hun gedragscodes.

2. De lidstaten moedigen de opstelling of 
ontwikkeling aan van passende en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures voor de beslechting 
van consumentengeschillen naar aanleiding 
van deze richtlijn.

2. De lidstaten moedigen de opstelling of 
ontwikkeling aan van passende en 
doeltreffende buitengerechtelijke klachten-
en beroepsprocedures voor de beslechting 
van consumentengeschillen naar aanleiding 
van deze verordening.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 52
Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)

2 bis De handelaren richten een Europese 
bedrijfsorganisatie op die de consument 
een alternatieve geschillenregeling biedt 
voor de afhandeling van klachten, bv. in 
geval van insolventie, en voor invoering 
van een Europees vergunningsysteem.

Amendement 53
Artikel 10, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. De handelaars tonen aan voldoende 
zekerheid te bieden om ingeval van 
insolventie het door de consument 
betaalde bedrag te kunnen terugbetalen.

Amendement 54
Artikel 11, lid 1

1. De lidstaten voorzien in passende 
sancties voor het geval dat de handelaar 
de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen niet naleeft.

1. De lidstaten dienen de regels vast te 
stellen inzake passende sancties op 
overtredingen van de bepalingen deze 
verordening, en ervoor te zorgen dat deze 
regels worden toegepast. 

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.
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Amendement 55
Artikel 12

1. De lidstaten dienen uiterlijk op […] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen.
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen
die bepalingen en deze richtlijn.

schrappen

Zij passen die bepalingen toe vanaf […].
Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels 
voor die verwijzing worden vastgesteld 
door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mede die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 56
Artikel 13, lid 1

De Commissie evalueert deze richtlijn en 
brengt bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit uiterlijk vijf jaar na de 
datum van toepassing van de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze 
richtlijn.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding verslag uit bij 
het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 57
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Artikel 14

Richtlijn 94/47/EEG wordt ingetrokken. Richtlijn 94/47/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
gelden als verwijzingen naar deze richtlijn
en worden gelezen volgens de in bijlage
III opgenomen transponeringstabel.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
gelden als verwijzingen naar de 
onderhavige verordening  en worden 
gelezen volgens de concordantietabel in 
bijlage VI.

Amendement 58
Artikel 15

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op 1 
januari 2009.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 59
Artikel 16

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. schrappen

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 1.

Amendement 60
Bijlage I, letter a)

(a) De identiteit en het adres van de 
partijen, met inbegrip van specifieke 
informatie over de rechtspositie van de 
handelaar op het moment dat de 
overeenkomst wordt gesloten, de 
handtekeningen van de partijen, alsmede 
datum en plaats waarop de overeenkomst 
wordt gesloten.

(a) De identiteit en het adres van de 
partijen, met inbegrip van specifieke 
informatie over de rechtspositie van de 
handelaar op het moment dat de 
overeenkomst wordt gesloten, de 
handtekeningen van de partijen, alsmede 
datum en plaats waarop de 
hoofdovereenkomst wordt gesloten.
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Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 37.

Amendement 61
Bijlage I, letter b)

(b) De precieze aard van het in de 
overeenkomst bedoelde recht en een 
bepaling waarin de voorwaarden worden 
aangegeven voor de uitoefening van dat 
recht op het grondgebied van de lidstaat 
(lidstaten) waar het onroerend goed zich 
bevindt of de onroerende goederen zich 
bevinden, en of aan die voorwaarden is 
voldaan dan wel, indien dit niet het geval 
is, aan welke voorwaarden nog moet 
worden voldaan.

(b) De precieze aard van het in de 
hoofdovereenkomst bedoelde recht en een 
bepaling waarin de voorwaarden worden 
aangegeven voor de uitoefening van dat 
recht op het grondgebied van de lidstaat 
(lidstaten) waar het onroerend goed zich 
bevindt of de onroerende goederen zich 
bevinden, en of aan die voorwaarden is 
voldaan dan wel, indien dit niet het geval 
is, aan welke voorwaarden nog moet 
worden voldaan.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 37.

Amendement 62
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 hoofdovereenkomst 
betrekking heeft op een specifiek 
onroerend goed, een gedetailleerde 
beschrijving van het onroerend goed en de 
ligging ervan; indien de 
hoofdovereenkomst betrekking heeft op 
een aantal onroerende goederen 
(multiresorts), een passende beschrijving 
van de onroerende goederen en de ligging 
ervan; indien de hoofdovereenkomst
betrekking heeft op andere accommodatie 
dan een onroerend goed, een passende 
beschrijving van de accommodatie en de 
voorzieningen.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 37.
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Amendement 63
Bijlage I, letter f)

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

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

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 26.

Amendement 64
Bijlage I, punt a)

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 behoorlijke beschrijving van alle 
kosten die aan de timeshareovereenkomst 
verbonden zijn;  over de wijze waarop deze
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. 

Motivering
De twee belangrijkste posten in de totale kosten zijn de koopprijs en de servicekosten voor het 
timeshareobject of multi-resort. 

Het voorstel van de Commissie is onduidelijk en gaat over informatie die de consument niet 
nodig heeft voor een weloverwogen beslissing. De onderhouds- en beheerskosten moeten 
worden vermeld, evenals mogelijke verhogingen daarvan (wegens kostenstijging als gevolg 
van inflatie, heffingen, gezondheids- en veiligheidsvereisten enz.). Een gedetailleerde 
specificatie van deze kosten speelt echter geen rol bij de aankoopbeslissing en wordt zonodig 
verschaft via jaarlijkse afrekeningen. 

Amendement 65
Bijlage I, letter h)

(h) De precieze periode gedurende welke (c bis) De precieze periode gedurende 
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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.

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.

Motivering

Deze paragraaf moet in de bijlage meer naar voren worden gehaald.

Amendement 66
Bijlage I, letter i)

(i) De door de consument te betalen prijs 
en een raming van het bedrag dat de i) 
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).

(f bis) De door de consument te betalen 
prijs.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 64. Deze paragraaf moet in de bijlage meer naar voren 
worden gehaald.

Amendement 67
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 
systeem voor de ruil of wederverkoop van 
de in de overeenkomst bedoelde rechten, 
informatie over het desbetreffende 
ruilsysteem en een indicatie van de kosten 
die verbonden zijn aan wederverkoop en 
ruil via dit systeem.

Amendement 68
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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 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.

(m) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de 
gevolgen van terugtreding; indien van 
toepassing, informatie over de regelingen 
voor de beëindiging van een eventuele met 
de hoofdovereenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en de andere 
aanvullende overeenkomsten bij 
terugtreding uit de overeenkomst, zoals 
cashback regelingen en andere 
investeringsregelingen; informatie over de 
gevolgen van deze terugtreding.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 45.

Amendement 69
Bijlage I, letter p)

(p) het bestaan, de inhoud, de controle en 
de handhaving van gedragscodes;

(p) of de handelaar een gedragscode 
onderschrijft;

Motivering
Volgens het voorstel van de Commissie zou de handelaar verplicht zijn de consument 
uitgebreide informatie over gedragscodes te verschaffen. 
De consument zou overstelpt worden met zoveel informatie die bovendien niet eens ter zake is.  
 Van de handelaar wordt immers ook niet verlangd de consument de hele wetgeving over 
timeshare en andere relevante wetgeving uit te leggen, en die wetgeving in de overeenkomst 
op te nemen. 

Wat de consument werkelijk moet weten is, of de handelaar een gedragscode onderschrijft en 
waar de informatie verkrijgbaar is.

Amendement 70
Bijlage II, titel 

Aanvullende voorschriften voor 
accommodatie in aanbouw, als bedoeld in 

Aanvullende voorschriften voor roerende 
of onroerende goederen in aanbouw, als 
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artikel 3 bedoeld in artikel 3

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 26.

Amendement 71
Bijlage II, letter a)

(a) De staat van afwerking van de 
accommodatie en de diensten die de 
accommodatie volledig gebruiksklaar 
maken (aansluitingen voor gas, 
elektriciteit, water en telefoon).

(a) De staat van afwerking van de roerende 
of onroerende goederen en de diensten die 
de het volledig gebruiksklaar maken 
(aansluitingen voor gas, elektriciteit, water 
en telefoon).

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 26.

Amendement 72
Bijlage II, letter b)

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

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

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 26.

Amendement 73
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 
van de roerende of onroerende goederen 
of een garantie betreffende de terugbetaling 
van reeds gedane betalingen indien de 
roerende of onroerende goederen niet 
worden afgewerkt en, voorzover van 
toepassing, de voorwaarden voor de 
toepassing van deze garanties.



PR\699743NL.doc 35/43 PE398.606v01-00

NL

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 26.

Amendement 74
Bijlage III, letter a)

(a) De identiteit en het adres van de 
partijen, met inbegrip van specifieke 
informatie over de rechtspositie van de 
handelaar op het moment dat de 
overeenkomst wordt gesloten, de 
handtekeningen van de partijen, alsmede 
datum en plaats waarop de overeenkomst 
wordt gesloten.

(a) De identiteit en het kantooradres van 
de partijen die gehouden zijn tot levering 
van de roerende of onroerende goederen, 
reis- of aanverwante producten en 
diensten waartoe de consument krachtens 
de hoofdovereenkomst toegang krijgt.  

Motivering

De consument moet weten met wie hij de overeenkomst sluit en wie uiteindelijk het product 
moet leveren. 

Amendement 75
Bijlage III, letter b)

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

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

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 37.

Amendement 76
Bijlage III, letter c bis) nieuw

(c bis) een behoorlijke en juiste 
omschrijving van de roerende of 
onroerende goederen die voor toekomstige 
reserveringen beschikbaar zijn, een 
vermelding van een gegarandeerd 
kortingstarief, en de tijdsperioden waarin 
een en ander beschikbaar is;
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Motivering

Omdat langetermijnvakantieproducten vaak beweren toegang te hebben tot een nogal 
uitgebreide portefeuille van accommodaties en luchtvaartmaatschappijen, moeten de 
consumenten precies weten wie de toeleveranciers zijn. Voorts moeten de consumenten 
begrijpen welke relatie bestaat tussen de handelaars in langetermijnvakantieproducten en 
hun toeleveranciers (namelijk of het gaat om bedrijf-tot-bedrijf overeenkomsten of enkel om 
een elk jaar te vernieuwen standaardovereenkomst, hetgeen zou inhouden dat de roerende of 
onroerende zaken en/of vluchten uit de portefeuille kunnen worden geschrapt).

Amendement 77
Bijlage III, letter d bis) (nieuw) 

(d bis) voorzover toepasselijk, de precieze 
aard van de verkrijgbare korting, een 
vergelijking met de volle prijs voor de 
betrokken roerende of onroerende 
goederen, reis of eventuele andere 
producten of diensten;

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt belangrijke inhoudelijke informatie uitgesloten die de 
consument voor een weloverwogen beslissing nodig heeft. Hiertoe behoort vooral wanneer er 
kortingen worden geboden, de precieze aard van de korting in vergelijking met de officiële 
verkoopprijs. 

Amendement 78
Bijlage III, letter d ter) (nieuw)

(d ter) een uitleg over de manier waarop 
vergoedingen die voor het behoud van een 
recht moeten worden betaald, kunnen 
vernaderen en een raming van in de 
toekomst te betalen vergoedingen;

Motivering

Zie amendement 77.

Amendement 79
Bijlage III, letter d quater) (nieuw)

(d quater) nadere specificatie van 
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eventuele andere kosten die de consument 
kan verwachten in verband met zijn recht 
op toegang tot de accommodatie, de reis 
of tot andere nader te omschrijven 
producten of diensten; 

Motivering

Zie amendement 77.

Amendement 80
Bijlage III, letter g)

(g) 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.

(g) Informatie over het recht om uit de 
overeenkomst terug te treden en de 
gevolgen van terugtreding; indien van 
toepassing, informatie over de regelingen 
voor de beëindiging van een eventuele met 
de hoofdovereenkomst verbonden 
kredietovereenkomst en de andere 
aanvullende overeenkomsten bij 
terugtreding uit de overeenkomst, zoals 
cashback regelingen en andere 
investeringsregelingen; informatie over de 
gevolgen van deze terugtreding.

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 45.

Amendement 81
Bijlage III, letter j)

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

(j) of de handelaar een gedragscode
onderschrijft;

Amendement 82
Bijlage IV, letter e)

(e) Informatie over het recht om uit de (e) Informatie over het recht om uit de 
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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.

wederverkoopovereenkomst terug te treden 
en de gevolgen van terugtreding;

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendementen 28 en 45.

Amendement 83
Bijlage IV, letter f)

(f) Informatie over het verbod van 
voorschotten totdat de eigenlijke verkoop 
heeft plaatsgevonden of de 
wederverkoopovereenkomst op andere 
wijze wordt beëindigd.

(f) Informatie over het verbod van 
voorschotten zoals bepaald 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, totdat de 
eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of 
de wederverkoopovereenkomst op andere 
wijze wordt beëindigd.

Amendement 84
Bijlage IV, letter h)

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

(h) of de handelaar een gedragscode 
onderschrijft;

Amendement 85
Bijlage V, letter c)

(c) 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) Een lijst van de onroerende goederen 
met hun ligging, die in het ruilsysteem 
zijn opgenomen; indien de overeenkomst 
betrekking heeft op een roerende zaak, een 
passende beschrijving daarvan met de 
voorzieningen;

Motivering

Per definitie heeft ruil geen betrekking op een specifieke accommodatie. Gezien het grote 
aantal objecten (meestal meerdere duizenden) die in een ruilsysteem zijn opgenomen, kan van 
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handelaars redelijkerwijze niet worden verlangd een beschrijving te geven van alle objecten 
op het moment van de eerste lidmaatschapsovereenkomst. Een eenvoudige lijst van 
vakantieverblijven met hun ligging, met verwijzing naar bijvoorbeeld een website waar 
nadere informatie over het object verkrijgbaar is, is bruikbaarder voor de consument. 

Amendement 86
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 
lidmaatschap van het ruilsysteem en de 
afzonderlijke ruiltransacties; 

Motivering

De tekst van het Commissievoorstel lijkt meer te zijn afgestemd op de diensten van handelaars 
in timeshare en langetermijnvakantieproducten.  Informatievereisten die geschikt zijn voor 
timeshareovereenkomsten zijn niet geëigend voor de diensten die door ruilhandelaars worden 
geleverd. De ruilsector moet verplicht worden de informatie te verschaffen die specifiek is 
voor dit bedrijf. 

Ruilgasten mogen niet worden aangesproken op de beheers- of onderhoudskosten omdat deze 
betaald worden door de consument die eigenaar is van de timeshare die voor ruil wordt 
aangeboden.

Amendement 87
Bijlage V, letter h)

(h) Uitleg over de werkwijze van het 
ruilsysteem; de mogelijkheden en 
voorwaarden voor ruil, alsmede een 
indicatie van het aantal beschikbare resorts, 
het aantal leden van het ruilsysteem en een 
aantal voorbeelden van concrete 
ruilmogelijkheden.

(h) Uitleg over de werkwijze van het 
ruilsysteem; de mogelijkheden en 
voorwaarden voor ruil, alsmede een 
indicatie van het aantal beschikbare resorts 
en het aantal leden van het ruilsysteem.
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Motivering

Het geven van voorbeelden aan de consument zou bij de consument het misverstand kunnen 
doen postvatten dat hij altijd toegang krijgt tot de in het voorbeeld voorgestelde 
accommodatie. De ruilbemiddelaar kan de honorering van specifieke ruilverlangens niet 
garanderen omdat de beschikbaarheid van ruilobjecten afhangt van wat andere consumenten 
aanbieden of ruilen. Ruilovereenkomsten hangen ook af van factors als de tijdsperiode, de 
grootte van het object, de kwaliteitsklasse van de aangevraagde accommodatie in vergelijking 
met die van het aangeboden object, en de aangehouden reserveringstermijn. 

Amendement 88
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.

Informatie over de automatische 
beëindiging van de ruilovereenkomst in 
het geval dat de consument binnen de 
terugtredingstermijn  uit de 
hoofdovereenkomst terugtreedt.  

Motivering

De ruilovereenkomst wordt beëindigd wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht uit 
de koopovereenkomst voor de timeshare terug te treden.  De ruilbemiddelaar moet deze 
informatie in de overeenkomst vermelden. Een aparte terugtrekkingstermijn voor de 
ruilovereenkomst is overbodig en bovendien verwarrend voor de consument.

Amendement 89
Bijlage V, letter j)

(j) Informatie over het verbod van 
voorschotten gedurende de termijn 
waarbinnen de consument krachtens 
artikel 5, leden 1 tot en met 3, het recht 
heeft om uit de overeenkomst terug te 
treden.

schrappen



PR\699743NL.doc 41/43 PE398.606v01-00

NL

Amendement 90
Bijlage V, letter k)

(k) Opgave van de persoon aan wie de 
kennisgeving van terugtreding moet 
worden toegezonden en hoe dit moet 
geschieden.

schrappen

Amendement 91
Bijlage V, letter l)

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

(l) Of de handelaar al dan niet een 
gedragscode onderschrijft;
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TOELICHTING

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 ná 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 malafide 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.

Verordening
Per definitie gaat het in de timesharesector meestal om grensoverschrijdende gevallen. 
Daarom is volledige harmonisering van essentieel belang. De rapporteur stelt voor de 
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rechtsgrondslag voor deze richtlijn te wijzigen in een verordening met het oog op een zo groot 
mogelijke duidelijkheid voor de consument en de handelaar, overal in de Europese Unie.

Checklist
Deze richtlijn biedt de consumenten een hoog beschermingsniveau. De rapporteur stelt voor 
een checklist op te stellen, op basis van een standaardformulier, dat de consument een 
duidelijk en beknopt overzicht geeft van de belangrijkste informatie. 

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.

Registratiesysteem
De rapporteur stelt de invoering voor van een Europees registratiesysteem.  Dat zou nuttig 
zijn voor zowel de consument als voor de handelaar in geval van geschil.  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.
.
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