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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening 
(EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking van Richtlijn 
90/314/EEG van de Raad
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0512),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0215/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie juridische zaken 
(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een (Niet van toepassing op de Nederlandse 

                                               
1 PB C 00 van ..., blz. 0.
2 PB C 00 van ..., blz. 0.
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versie)
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen, houdende wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
van Richtlijn 2011/83/EU, en intrekking 
van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De interne markt moet volgens artikel 
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. 
Harmonisatie van bepaalde aspecten van
pakketovereenkomsten en geassisteerde 
reisarrangementen is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

(5) De interne markt moet volgens artikel 
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. 
Harmonisatie van de uit
pakketovereenkomsten en geassisteerde 
reisarrangementen voortvloeiende rechten 
en plichten is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten in de zin van het 
consumentenrecht van de Unie. 
Tegelijkertijd is het onderscheid tussen 
consumenten en vertegenwoordigers van 
kleine ondernemingen of zakenlieden die 
een zaken- of dienstreis boeken niet altijd 
even duidelijk, omdat zij gebruikmaken 
van dezelfde boekingskanalen. Die 
reizigers hebben vaak een vergelijkbaar 
beschermingsniveau nodig. Grotere 
ondernemingen of organisaties daarentegen 
boeken reizen voor hun werknemers vaak 
op basis van een kaderovereenkomst met 
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in 
zakenreizen. Voor dergelijke zakenreizen 
is niet hetzelfde beschermingsniveau 
vereist als voor consumenten. Daarom 
dient deze richtlijn alleen van toepassing te 
zijn op zakelijke reizen die niet worden 
geboekt op basis van een 
kaderovereenkomst. Om verwarring met de 
term “consument” in andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
kader van deze richtlijn bescherming 
genieten, “reizigers” te worden genoemd.

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten in de zin van het 
consumentenrecht van de Unie. 
Tegelijkertijd is het onderscheid tussen 
consumenten en vertegenwoordigers van 
ondernemingen of zakenlieden die een 
zaken- of dienstreis boeken niet altijd even 
duidelijk, omdat zij gebruikmaken van 
dezelfde boekingskanalen. Die reizigers 
hebben vaak een vergelijkbaar 
beschermingsniveau nodig. 
Ondernemingen of organisaties 
daarentegen boeken reizen voor hun 
werknemers, leden en vertegenwoordigers
vaak op basis van een kaderovereenkomst 
met ondernemingen Voor dergelijke 
zakenreizen is niet hetzelfde 
beschermingsniveau vereist als voor 
consumenten. Daarom dient deze richtlijn 
alleen van toepassing te zijn op zakelijke 
reizen die niet worden geboekt op basis 
van een kaderovereenkomst. Om 
verwarring met de term “consument” in 
andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
kader van deze richtlijn bescherming 
genieten, “reizigers” te worden genoemd.

Or. de

Motivering

De toevoeging van leden en vertegenwoordigers maakt duidelijk dat het bij de "werkgever" 
om een rechtspersoon gaat. Het criterium dat ondernemingen "gespecialiseerd (moeten) zijn 
in zakenreizen", moet worden geschrapt omdat dit tot onduidelijkheid kan leiden. Met de 
kaderovereenkomst als voorwaarde kan worden volstaan.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Alleen combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement. Accommodatie die dient 
als woonruimte, bijvoorbeeld voor 
langlopende taalcursussen, mag niet 
worden beschouwd als accommodatie in de 
zin van deze richtlijn.

(16) Combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement. Zuivere 
hotelovernachtingen met aanvullend 
geboekte arrangementen, zoals 
musicalkaarten of 
wellnessbehandelingen, dienen te worden 
uitgezonderd als dit arrangement geen 
significant deel van de reis vormt of als 
het accent van de reis niet duidelijk op de 
aanvullende dienst ligt. Accommodatie die 
gedurende meer dan een maand dient als 
woonruimte of waarbij duidelijk geen 
toeristisch doel kan worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld voor langlopende 
taalcursussen, mag niet worden beschouwd 
als accommodatie in de zin van deze 
richtlijn.

Or. de

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Vervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig waarvan accommodatie deel 
uitmaakt, bijvoorbeeld een reis per 
veerboot met overnachting of een treinreis 
in een slaapwagen, dient als één reisdienst 
te worden beschouwd omdat hierbij het 
vervoerselement duidelijk overweegt.

Or. de
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt. 
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20% van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt. 
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst uitdrukkelijk als 
zodanig wordt omschreven, meer dan 20% 
van de totale prijs uitmaakt of anderszins 
een wezenlijk kenmerk van de reis of 
vakantie vormt. Aanvullende diensten 
zoals met name reisverzekeringen, vervoer 
tussen station en accommodatie, vervoer 
aan het begin van de reis en in het kader 
van excursies, bagagevervoer, verkoop 
van skipassen, fietsenverhuur, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. de

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
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reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
voor de boeking benodigde naam van de 
reiziger of andere boekingsgegevens
tussen de handelaars worden doorgegeven, 
moet worden beschouwd als een 
pakketreis. Voorts dienen cruises en 
meerdaagse treinreizen met 
accommodatie als pakketreis te worden 
aangemerkt, omdat het daarbij om een 
combinatie van vervoer, accommodatie en 
maaltijden gaat.

Or. de

Motivering

De uitdrukking "andere benodigde gegevens" is te vaag; het moet duidelijk zijn dat 
boekingsgegevens bedoeld worden. De beperking bij de boekingsprocedure biedt 
onaanvaardbare mogelijkheden om de richtlijn te omzeilen. Verder is het twijfelachtig of 
creditcardgegevens enz. zonder toestemming van de reiziger mogen worden doorgegeven 
(gegevensbescherming!).Voorts dient een cruise of een meerdaagse treinreis met 
accommodatie (bijv. in de Orient Express) als pakketreis te worden aangemerkt

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen 
minder bescherming behoeven en omdat 
handelaren niet onnodig moeten worden 
belast, dienen reizen die korten dan 24 uur 
duren en waarbij geen accommodatie nodig 
is, alsook incidenteel georganiseerde 
pakketreizen niet onder de richtlijn te 
vallen.

(19) Omdat reizigers bij korte reizen 
minder bescherming behoeven en omdat 
handelaren niet onnodig moeten worden 
belast, dienen reizen die korten dan 24 uur 
duren en waarbij geen accommodatie nodig 
is, niet onder de richtlijn te vallen. Dit 
dient ook te gelden voor pakketreizen of 
geassisteerde reisarrangementen die
aangeboden of samengesteld worden door 
een natuurlijke of rechtspersoon die met 
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deze activiteit direct noch indirect 
financiële winst behaalt.

Or. de

Motivering

Ook bij incidenteel georganiseerde reizen mag de activiteit niet van commerciële aard zijn. 
Een reis van vrienden uit een kegelclub mag bijvoorbeeld niet onder de richtlijn vallen omdat 
het commerciële kenmerk ontbreekt. Het ligt anders bij een incidenteel georganiseerde reis 
met een commerciële achtergrond, bijvoorbeeld een eenmaal per jaar plaatsvindende 
pelgrimsreis naar Mekka.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers 
samen met de organisator aansprakelijk te 
zijn voor het verstrekken van 
precontractuele informatie. Maar ook moet 
duidelijk zijn dat beiden aansprakelijk zijn 
voor boekingsfouten. Om de communicatie 
gemakkelijker te laten verlopen, vooral bij 
grensoverschrijdende gevallen, moeten 
reizigers ook via de doorverkoper bij wie 
zij de pakketreis hebben gekocht contact 
kunnen opnemen met de organisator.

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers 
samen met de organisator aansprakelijk te 
zijn voor het verstrekken van 
precontractuele informatie. Maar ook moet 
duidelijk zijn dat beiden aansprakelijk zijn 
voor boekingsfouten, wanneer zij bij het 
boeken een fout maken. Om de 
communicatie gemakkelijker te laten 
verlopen, vooral bij grensoverschrijdende 
gevallen, moeten reizigers ook via de 
doorverkoper bij wie zij de pakketreis 
hebben gekocht contact kunnen opnemen 
met de organisator.

Or. de

Motivering

Sluit aan bij overweging 37 met dezelfde tekst.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld 
over de hoofdkenmerken van de 
reisdiensten of de prijzen, die in 
advertenties, op de website van de 
organisator of in brochures wordt verstrekt 
als onderdeel van de precontractuele 
informatie, moet bindend zijn, tenzij de 
organisator zich het recht voorbehoudt 
deze elementen te wijzigen en deze 
wijzigingen duidelijk en op opvallende 
wijze worden meegedeeld aan de reiziger 
voordat de overeenkomst wordt gesloten. 
Met de huidige 
communicatietechnologieën hoeven er 
echter niet langer specifieke voorschriften 
voor brochures te worden vastgesteld; wel 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
partijen in bepaalde omstandigheden via 
een duurzame gegevensdrager 
communiceren over wijzigingen die van 
invloed zijn op de uitvoering van de 
overeenkomst, zodat de informatie 
bewaard blijft voor de toekomst. Deze 
informatie moet altijd kunnen worden 
gewijzigd wanneer beide partijen daar 
expliciet mee instemmen.

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld 
over de hoofdkenmerken van de 
reisdiensten of de prijzen, die in 
advertenties, op de website van de 
organisator of in brochures wordt verstrekt 
als onderdeel van de precontractuele 
informatie, moet bindend zijn, tenzij de 
organisator zich het recht voorbehoudt 
deze elementen te wijzigen en deze 
wijzigingen duidelijk en op opvallende 
wijze worden meegedeeld aan de reiziger 
voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Or. de

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De vluchttijden dienen een vast 
bestanddeel van de overeenkomst te 
vormen en dienen als een van de 
hoofdkenmerken van een reis te worden 
beschouwd. Van deze tijden mag niet 
meer dan drie uur worden afgeweken.
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Or. de

Motivering

Organisatoren en luchtvaartmaatschappijen "lokken" klanten vaak met aangename 
vertrektijden, maar verplaatsen vluchten dan – voor al bij pakketreizen – op korte termijn 
naar goedkopere slots midden in de nacht. Om de service te verbeteren, moeten de 
organisatoren/maatschappijen ertoe worden verplicht om zich aan de afgesproken 
vertrektijden te houden en hun slots tijdig mee te delen, zodat de reiziger zich daarop kan 
instellen en een reis kan boeken die uiteindelijk ook werkelijk zo verloopt.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Met de huidige 
communicatietechnologieën hoeven er 
echter niet langer specifieke voorschriften 
voor brochures te worden vastgesteld; wel 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
partijen via een duurzame gegevensdrager 
communiceren over wijzigingen die van 
invloed zijn op de uitvoering van de 
overeenkomst, zodat de informatie 
bewaard blijft voor de toekomst. Deze 
informatie moet altijd kunnen worden 
gewijzigd wanneer beide partijen daar 
expliciet mee instemmen.

Or. de

Motivering

Deze tekst is afkomstig uit overweging 23 met weglating van de beperking "in bepaalde 
omstandigheden".

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van (26) Daar pakketreizen vaak lang van 
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tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen. 
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet. 
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen. 
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet. 
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis, 
wanneer deze omstandigheden zich na het 
sluiten van de overeenkomst hebben 
voorgedaan. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. de

Motivering

Als de reiziger bij de boeking op de hoogte was van dergelijke omstandigheden, zou een 
kosteloze opzegging disproportioneel zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
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eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden. 
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 10% van de prijs van een
pakketreis bedragen.

eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden. 
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Reizigers moeten het 
recht hebben de overeenkomst zonder 
betaling van een schadeloosstelling op te 
zeggen of een door de organisator 
aangeboden gelijkwaardig reisalternatief 
te aanvaarden als de prijsverhoging meer 
dan 10 % van de prijs van de 
oorspronkelijke pakketreis bedraagt.

Or. de

Motivering

Volgens de voorgestelde regeling zou een prijsverhoging van meer dan 10 % niet mogelijk 
zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Een prijsverhoging dient altijd 
schriftelijk te worden gemotiveerd. Bij een 
prijsverhoging van meer dan 10 % dient 
de reiziger schriftelijk de mogelijkheid te 
worden geboden om de overeenkomst op 
te zeggen of een gelijkwaardig 
reisalternatief tegen de overeengekomen 
prijs te aanvaarden. Als de reiziger 
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hiervan geen gebruik maakt, dient de reis 
geacht te worden tegen de verhoogde prijs 
te zijn aanvaard. De bewijslast voor de 
ontvangst van de brief dient bij de 
organisator te liggen.

Or. de

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie; 
reizigers behouden de mogelijkheid om
vorderingen in te dienen bij de organisator, 
de vervoerder of enig andere 
aansprakelijke partij, of eventueel bij 
meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn 
dat reizigers geen rechten uit hoofde van 
verschillende rechtsgronden mogen 
cumuleren als die rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
dienen. De aansprakelijkheid van de 
organisator laat het recht om verhaal te 
halen op derden, zoals dienstverleners, 
onverlet.

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie; 
reizigers behouden de mogelijkheid om 
vorderingen in te dienen bij de organisator, 
de vervoerder of enig andere 
aansprakelijke partij, of eventueel bij 
meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn 
dat voor dezelfde feiten 
schadevergoedingsvorderingen uit hoofde 
van verschillende regelingen niet mogen 
worden gecumuleerd. De 
aansprakelijkheid van de organisator laat 
het recht om verhaal te halen op derden, 
zoals dienstverleners, onverlet.

Or. de

Motivering

Zie ook het amendement op artikel 12, lid 5.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32



PR\1011179NL.doc 17/56 PE524.596v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De organisator dient verplicht te zijn 
onmiddellijk bijstand te verlenen als de 
reiziger in moeilijkheden verkeert tijdens 
de reis of vakantie. Bij deze bijstand moet 
het voornamelijk gaan om informatie over 
bijvoorbeeld lokale medische diensten, 
plaatselijke autoriteiten en consulaire 
bijstand, en om praktische bijstand, zoals 
bij communicatie vanuit het buitenland en 
het regelen van reisalternatieven.

(32) De organisator dient verplicht te zijn 
onmiddellijk passende bijstand te verlenen 
als de reiziger in moeilijkheden verkeert 
tijdens de reis of vakantie. Bij deze 
bijstand moet het voornamelijk gaan om 
informatie over bijvoorbeeld lokale 
medische diensten, plaatselijke autoriteiten 
en consulaire bijstand, en om praktische 
bijstand, zoals bij communicatie vanuit het 
buitenland en het regelen van 
reisalternatieven.

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de organisator niet verplicht is om de kosten op zich 
te nemen als de reiziger bijv. een reisalternatief nodig heeft. Het valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de organisator of een reiziger zichzelf in moeilijkheden brengt dan 
wel in moeilijkheden verkeert.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een bij het geassisteerde 
reisarrangement betrokken onderneming. 
De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
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reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd. 
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de bij het 
geassisteerde reisarrangement betrokken 
onderneming, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd. 
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________ __________________
25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36. 25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

Or. de

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Door de vaststelling van deze richtlijn 
moeten bepaalde besluiten op het gebied 
van consumentenbescherming worden 
aangepast. Daar Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende 

(40) Door de vaststelling van deze richtlijn 
moeten bepaalde besluiten op het gebied 
van consumentenbescherming worden 
aangepast. Daar Richtlijn 2011/83/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende 
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consumentenrechten26 in haar huidige 
vorm niet van toepassing is op 
overeenkomsten die onder Richtlijn 
90/314/EEG vallen, moet Richtlijn 
2011/83/EU worden gewijzigd om ervoor 
te zorgen dat zij van toepassing is op 
geassisteerde reisarrangementen en dat 
bepaalde bij die richtlijn geregelde 
consumentenrechten ook van toepassing 
zijn op pakketreizen.

consumentenrechten26 in haar huidige 
vorm niet van toepassing is op 
overeenkomsten die onder Richtlijn 
90/314/EEG vallen, moet Richtlijn 
2011/83/EU worden gewijzigd om ervoor 
te zorgen dat zij van toepassing blijft op 
afzonderlijke diensten die deel uitmaken 
van een geassisteerd reisarrangement, 
voor zover deze afzonderlijke diensten niet 
anderszins van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2011/83/EU zijn uitgezonderd,
en dat bepaalde bij die richtlijn geregelde 
consumentenrechten ook van toepassing 
zijn op pakketreizen.

__________________ __________________
26 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64. 26 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door de 
onderlinge aanpassing van bepaalde 
aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaars gesloten overeenkomsten 
betreffende pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen.

Deze richtlijn moet met betrekking tot de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake tussen 
reizigers en handelaars gesloten 
overeenkomsten betreffende pakketreizen 
en geassisteerde reisarrangementen 
bijdragen tot de goede werking van de 
interne markt en tot de verwezenlijking van 
een zo uniform mogelijk hoog niveau van 
consumentenbescherming. 

Or. de
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Niveau van harmonisatie

De lidstaten behouden in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen die afwijken 
van de bepalingen opgenomen in deze 
richtlijn, met inbegrip van meer of minder 
strikte bepalingen die een ander niveau 
van consumentenbescherming 
waarborgen, of voeren dergelijke 
bepalingen niet in, tenzij in deze richtlijn 
anders is bepaald.

Or. de

Motivering

Deze nieuwe tekst is identiek aan artikel 4 van de richtlijn consumentenrechten uit 2011. De 
tekst is in het belang van de samenhang opgenomen en dient ter verduidelijking van het 
niveau van harmonisatie, dat in het Commissievoorstel onduidelijk is geformuleerd.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die aangeboden of 
samengesteld worden door een 
natuurlijke of rechtspersoon die met deze 
activiteit direct noch indirect financiële 
winst behaalt;

Or. de

Motivering

Zie ook overweging 19, die in de oorspronkelijke versie van incidenteel georganiseerde reizen 
gewag maakte. Het doorslaggevende criterium is hier echter het winstoogmerk. 
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Liefdadigheidsinstellingen, voetbalverenigingen, scholen enz. moeten buiten de richtlijn 
worden gehouden. Anders zouden ook zij een insolventieverzekering moeten afsluiten en 
aansprakelijk zijn.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanvullende overeenkomsten inzake 
financiële diensten;

(b) aanvullende overeenkomsten inzake 
reisdiensten die als aanvulling op de 
pakketreis worden verricht, of aanvullende 
overeenkomsten inzake financiële diensten;

Or. de

Motivering

Het zou disproportioneel zijn als een doorverkoper die naast een geboekte pakketreis een 
aanvullende dienst verkoopt, bijv. een treinkaartje naar de luchthaven, doordoor het risico 
loopt om als organisator of aanbieder van een geassisteerd reisarrangement te worden 
aangemerkt. In dat geval zou de doorverkoper niet alleen aansprakelijk zijn voor de extra 
geboekte dienst, maar ook voor de pakketreis, hoewel de organisator daarvoor al 
aansprakelijk is.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een 
handelaar die zich toelegt op het regelen 
van zakenreizen;

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst inzake
zakenreizen;

Or. de
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt; of

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt of als het 
accent van de reis niet duidelijk 
herkenbaar op de aanvullende dienst ligt; 
en

Or. de

Motivering

Wanneer het accent van de reis duidelijk op de aanvullende dienst ligt en het hotel dus alleen 
wegens de musical is geboekt, is de richtlijn van toepassing. Maar als het om een bijzaak 
gaat, die dus niet het belangrijkste onderdeel is (een gast verblijft vijf nachten in de stad en 
boekt voor één avond kaartjes voor een musical), mag die boeking niet onder de richtlijn 
vallen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) vervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig waarvan accommodatie deel 
uitmaakt, wanneer hierbij het 
vervoerselement duidelijk overweegt.

Or. de

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen wettelijke 
bepalingen waarvan het 
toepassingsgebied verder gaat dan de in 
dit artikel vermelde overeenkomsten, 
invoeren of handhaven.

Or. de

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) niet-residentiële accomodatie, (b) residentiële accommodatie, voor zover 
daarbij een periode van één maand niet 
wordt overschreden of er duidelijk geen 
sprake is van een toeristisch doel,

Or. de

Motivering

"Niet-residentiële accommodatie" is misleidend. Bij accommodatie spelen immers altijd ook
residentiële aspecten een rol. Hier kan dus alleen een ander criterium uitkomst bieden, bijv. 
de lange duur of het toeristische doel. De aanpassing sluit aan bij de wijziging in overweging 
16, waarin langlopende taalcursussen als voorbeeld worden genoemd.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deze diensten, ongeacht of er 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met verschillende aanbieders van 
reisdiensten, worden:

(b) deze diensten, ongeacht of er 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met verschillende aanbieders van 
reisdiensten, in het bijzonder worden:

Or. de
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Motivering

Om er zeker van te zijn  dat ook toekomstige marktstrategieën onder de definitie vallen, mag 
de opsomming in geen geval definitief van aard zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde 
boekingsprocedure,

i) gekocht bij één verkooppunt via dezelfde
boekingsprocedure, tenzij kan worden 
aangetoond dat de diensten uitsluitend op 
wens van de reiziger zijn gecombineerd, 
nadat deze er op duidelijke wijze op 
gewezen was dat de reiziger geen beroep 
kan doen op rechten die volgens deze 
richtlijn uitsluitend kopers van een 
pakketreis genieten,

Or. de

Motivering

Klassieke reisbureaus moeten aan klanten die daar speciaal om vragen, onder de genoemde 
voorwaarden diverse afzonderlijke reisdiensten kunnen blijven verkopen, zonder dat zij 
voortaan als organisatoren worden aangemerkt.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd,
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de voor het 
afsluiten van de boekingstransactie 
vereiste naam van de reiziger of andere 
boekingsgegevens tussen de handelaren 
worden uitgewisseld;
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Or. de

Motivering

"Andere gegevens die nodig zijn" is zeer vaag en behoeft verduidelijking. De beperking tot de 
boekingsperiode biedt onaanvaardbare mogelijkheden om de richtlijn te omzeilen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(5) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een betrokken aanbieder of een 
doorverkoper wordt gefaciliteerd:

Or. de

Motivering

   Met deze wijziging moet worden voorkomen dat aanbiedingen waarbij de aanbieder zelf de 
eerste dienst verricht en daarbij niet alleen faciliterend optreedt en vervolgens de reiziger de 
mogelijkheid biedt een tweede dienst via een andere aanbieder te boeken, niet onder deze 
definitie vallen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op basis van afzonderlijke boekingen
tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het verkooppunt; of 

(a) op basis van afzonderlijke selectie en 
afzonderlijke betaling van de diensten 
door de reiziger tijdens één bezoek aan of 
contactmoment met het verkooppunt; of

Or. de



PE524.596v01-00 26/56 PR\1011179NL.doc

NL

Motivering

Volgens overweging 10 wordt met "door middel van één boekingsprocedure" bedoeld dat de 
reiziger de reisdiensten selecteert voordat hij met de betaling instemt. Om de tekst 
begrijpelijker te maken, wordt deze bepaling uit de overweging ook in het artikel opgenomen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen verkoopt of te koop 
aanbiedt, of

(a) door de organisator samengestelde 
pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt, 
of

Or. de

Motivering

De formulering stamt uit de oude richtlijn en moet worden gehandhaafd om een duidelijker 
onderscheid tussen de twee betrokkenen te garanderen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 
met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten;

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 
met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten, van wie de 
doorverkoper zelf er een kan zijn;

Or. de

Motivering

De voorgestelde formulering is onduidelijk in een situatie waarin een aanbieder in eerste 
instantie op eigen titel een dienst verkoopt en de consument vervolgens in staat stelt andere
diensten bij andere aanbieders te boeken. Het voorgestelde amendement maakt duidelijk dat 
een doorverkoper die zijn eigen dienst verkoopt (bijv. een luchtvaartmaatschappij) en 
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vervolgens het boeken van andere reisdiensten van andere aanbieders faciliteert, onder de 
richtlijn valt.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "aanvullende dienst": een niet op 
zichzelf staande toeristische dienst die 
wordt verleend in het kader van de 
verrichting of aanvulling van 
reisdiensten, zoals met name 
reisverzekeringen, vervoer tussen station 
en accommodatie, naar de luchthaven van 
vertrek en in het kader van excursies, 
bagagevervoer, verkoop van skipassen, 
fietsenverhuur, maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie;

Or. de

Motivering

Een definitie van "aanvullende diensten" staat in de wetstekst en is daarom niet alleen in 
overweging 17 zinvol.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) "vervoersonderneming": een 
natuurlijke of rechtspersoon die geen 
organisator of doorverkoper is en 
vervoersdiensten aan reizigers aanbiedt.

Or. de

Motivering

Zie ook in artikel 11, lid 8, de aanvulling betreffende de interne aansprakelijkheid en de 
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mogelijkheid om in dat verband een schadevergoeding van de vervoersonderneming te eisen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken 
en de toeristische categorie van de 
accommodatie;

iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken 
en de officiële categorie van de 
accommodatie;

Or. de

Motivering

Dit is een wezenlijk kenmerk; het moet duidelijk en bindend zijn.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) de taal of talen waarin de activiteiten 
worden verricht, en

vi) de taal of talen waarin de belangrijkste 
activiteiten worden verricht, en

Or. de

Motivering

Dit hoeft niet voor elke "activiteit" te gelden. Voor de reiziger is het bijvoorbeeld niet van 
belang dat hij van tevoren weet welke taal de buschauffeur, de masseur of de kok spreekt. 
Maar het is waarschijnlijk wel essentieel om te weten welke taal bij de kinderopvang wordt 
gesproken.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) of voor personen met beperkte vii) desgevraagd, of voor personen met een 
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mobiliteit de toegang wordt gegarandeerd 
gedurende de gehele reis of vakantie;

bepaalde mobiliteitsbeperking de toegang 
wordt gegarandeerd gedurende de gehele 
reis of vakantie;

Or. de

Motivering

Bij personen met beperkte mobiliteit kan het bijv. om blinden en slechtzienden of zwangere 
vrouwen gaan. Het zou te ver gaan om voor alle mogelijke groepen informatie te verstrekken. 
Wel moet deze informatie altijd worden gegeven als daar concreet om wordt gevraagd.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het herroepingsrecht en de 
daarvoor geldende voorwaarden;

Or. de

Motivering

Het verslag voorziet in een herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten of op afstand 
gesloten overeenkomsten.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

(e) eventueel het minimumaantal personen 
dat nodig is om de pakketreis uit te voeren 
en de in artikel 10, lid 3, vermelde termijn 
voor het begin van de pakketreis 
waarbinnen de reis kan worden 
geannuleerd als dat aantal niet wordt 
bereikt;

Or. de
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Motivering

Een algemene annuleringstermijn van 20 dagen voor alle soorten reizen is te star. Daarom 
wordt een gedifferentieerde regeling aanbevolen. Zie amendement op artikel 10, lid 3.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) algemene informatie betreffende 
paspoorten en visa, zoals de termijn die 
ongeveer nodig is voor het verkrijgen van 
visa, voor de onderdanen van de betrokken 
lidstaat of lidstaten en informatie over de 
vereiste formaliteiten op 
gezondheidsgebied;

(f) algemene informatie betreffende 
paspoorten en visa voor de onderdanen van 
lidstaten en informatie over de vereiste 
formaliteiten op gezondheidsgebied voor 
de geboekte reis en het verblijf;

Or. de

Motivering

Aangezien de richtlijn zich richt tot reizigers uit de EU-lidstaten, dient informatie voor de 
EU-lidstaten te worden verstrekt. Wat met "betrokken" wordt bedoeld, is onduidelijk. Verder 
is het niet de taak van de organisator om de aanvraagtermijnen te vermelden en/of te 
actualiseren, die wellicht wegens de werkdruk aan verandering onderhevig zijn.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) informatie over het facultatieve 
aangaan van een 
verzekeringsovereenkomst die de kosten 
in verband met annulering door de 
consument dekt of van een 
bijstandsovereenkomst die de 
repatriëringskosten bij ongeval of ziekte 
dekt;

Or. de
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Motivering

Deze regeling uit de oorspronkelijke Richtlijn 90/314 dient te worden gehandhaafd, omdat 
een wettelijke ziektekostenverzekering een dergelijke verzekering niet adequaat vervangt.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt. De bewijslast voor het aan de 
reiziger verstrekken van deze informatie 
ligt bij de organisator en, indien de 
pakketreis wordt verkocht via een 
doorverkoper, ook bij de doorverkoper.

Or. de

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, 
tenzij de organisator zich dit recht 
voorbehoudt en eventuele wijzigingen op 
duidelijke en opvallende wijze aan de 
reiziger meedeelt voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, lid 1, onder a), c), d), e), f) en g) 
aan de reiziger is verstrekt, niet mag 
veranderen, tenzij de organisator zich dit 
recht voorbehoudt. Alle wijzigingen in de 
precontractuele informatie worden de 
reiziger op duidelijke en opvallende wijze 
meegedeeld voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

Or. de

Motivering

In de bestemmingslanden kunnen de paspoort- en visumvoorschriften en de 
aanvraagtermijnen worden gewijzigd. In dat geval moet de organisator deze informatie 
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eveneens wijzigen en vooral doorgeven.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) 
bedoelde informatie over bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten 
niet wordt verstrekt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten, hoeft de 
reiziger dezen vergoedingen, toeslagen of 
andere kosten niet te betalen.

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) 
bedoelde informatie over bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten 
niet schriftelijk wordt verstrekt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten, hoeft de 
reiziger deze vergoedingen, toeslagen of 
andere kosten niet te betalen.

Or. de

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gegevens betreffende een 
contactpunt waar de reiziger een klacht 
kan indienen over eventuele niet-
nakoming ter plaatse;

(c) alle relevante contactgegevens voor het 
geval dat een reiziger de niet-nakoming
van het contract vaststelt, en informatie 
over de door de reiziger te ondernemen 
stappen;

Or. de

Motivering

Artikel 12, lid 3, onder b), verplicht de reiziger ertoe de organisator onverwijld op de hoogte 
te stellen zodra hij enige vorm van niet-nakoming van het contract vaststelt. De verplichting 
van de organisator om de klant te informeren over de klachtenprocedure, moet aansluiten bij 
deze voor de reiziger geldende verplichting. Zo wordt gegarandeerd dat de consument precies 
weet welke stappen hij moet ondernemen.
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien minderjarigen deelnemen aan een 
pakketreis waar accommodatie bij is 
inbegrepen, informatie waardoor
rechtstreeks contact mogelijk is met de 
minderjarige of met de persoon die ter 
plaatse verantwoordelijk is voor de 
minderjarige;

(f) indien niet door hun ouders of voogd 
begeleide minderjarigen deelnemen aan 
een pakketreis waar accommodatie bij is 
inbegrepen, informatie over de wijze 
waarop een ouder of voogd rechtstreeks 
contact kan opnemen met de minderjarige 
of met de persoon die ter plaatse 
verantwoordelijk is voor de minderjarige;

Or. de

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) informatie over alternatieve en online
geschillenbeslechtingsregelingen.

(g) informatie over alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/11/EU en 
online geschillenbeslechting 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
524/2013.

Or. de

Motivering

De twee genoemde besluiten zijn goedgekeurd en moeten dus als zodanig worden toegepast. 
Onbestemde verwijzingen scheppen slechts verwarring.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke
termijn voor het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager op de 
hoogte stellen, de overeenkomst kunnen 
overdragen aan iemand die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een termijn van 
zeven dagen voor het begin van de 
pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager op de hoogte stellen, de 
overeenkomst kunnen overdragen aan 
iemand die voldoet aan alle voorwaarden 
die voor die overeenkomst gelden.

Or. de

Motivering

Onbepaalde termijnen moeten worden vermeden.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer;

(a) in de vervoerskosten, met inbegrip van 
de brandstofkosten;

Or. de

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een in lid 1 bedoelde prijsverlaging 
van 3 % of meer moet worden 
doorgegeven, een prijsverhoging van 3 % 
of meer kan worden doorgegeven. Een 
prijsverhoging moet de reiziger 
schriftelijk worden meegedeeld en moet 
worden gemotiveerd. Bij een 
prijsverlaging kan de organisator voor de 
administratieve moeite forfaitair 10 euro 
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per reiziger in rekening brengen.

Or. de

Motivering

Om excessieve moeite en kosten te vermijden, moet een forfaitair bedrag worden vastgesteld.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 10% van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

2. Indien de in lid 1 bedoelde 
prijsverhoging meer dan 10 % van de
reiskosten bedraagt, heeft de organisator 
de informatieplichten en de reiziger de 
rechten als bedoeld in artikel 9, lid 2.

Or. de

Motivering

Anders zou een forfaitaire verhoging principieel mogelijk en zonder opgave van redenen 
toelaatbaar zijn.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, lid 1, 
onder a), of de bijzondere wensen in de zin 
van artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen of de reiskosten met meer dan 
10 % van de contractueel 
overeengekomen prijs te verhogen, stelt 
hij de reiziger onverwijld op een duidelijke 
en opvallende manier door middel van een 
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duurzame gegevensdrager in kennis van:

Or. de

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorgestelde wijzigingen en (a) de voorgestelde wijzigingen en het 
effect daarvan op de reiskosten en

Or. de

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

(b) indien de beoogde wijziging van 
aanzienlijke invloed op de uitvoering van 
de reis is, het feit dat de reiziger de 
overeenkomst binnen een nader bepaalde 
redelijke termijn zonder boete kan 
opzeggen of een door de organisator 
aangeboden, gelijkwaardig alternatief kan 
aanvaarden.

Or. de

Motivering

Het is van groot belang hoe ingrijpend de wijziging is. Alleen een opzeggingsrecht biedt de 
reiziger op korte termijn geen oplossing, want een adequate vervangende reis zal – ook qua 
prijs – zo kort voor het begin van de reis wel niet te vinden zijn. De organisator moet daarom 
een alternatief aanbieden.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het feit dat de voorgestelde 
wijziging als aanvaard wordt beschouwd 
als de reiziger geen gebruik maakt van 
zijn opzeggingsrecht of van een 
aangeboden reisalternatief.

Or. de

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde
wijzigingen van de overeenkomst tot 
gevolg hebben dat de kwaliteit van de 
pakketreis vermindert of dat de kosten 
ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht 
op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de wijzigingen van de 
overeenkomst of het aangeboden 
alternatief, als bedoeld in lid 2, tot gevolg 
hebben dat de kwaliteit van de pakketreis 
vermindert of dat de kosten ervan omlaag 
gaan, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsverlaging.

Or. de

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 
terug aan de reiziger. De reiziger heeft 

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, ook voor via hem 
geboekte aanvullende diensten, zoals een 
reis- of annuleringsverzekering of 
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eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

aanvullende activiteiten ter plaatse, 
binnen veertien dagen nadat de 
overeenkomst is opgezegd terug aan de 
reiziger. De reiziger heeft eventueel recht 
op schadeloosstelling in de zin van artikel 
12.

Or. de

Motivering

Het moet gewaarborgd zijn dat alle met de boeking verband houdende kosten integraal 
worden vergoed.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bij een buiten een verkoopruimte of op 
afstand gesloten overeenkomst heeft de 
reiziger het recht de overeenkomst binnen 
24 uur na ontvangst van de 
boekingsbevestiging te herroepen. Dit 
geldt niet voor op afstand gesloten 
overeenkomsten die minder dan 14 dagen 
voor vertrek zijn gesloten.

Or. de

Motivering

Een langer herroepingsrecht zou problemen opleveren, omdat de herroeping aan vele 
afzonderlijke dienstverleners doorgegeven zou moeten worden. Een herroepingsrecht 
gedurende 24 uur moet echter haalbaar zijn.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
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overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard.

overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard. De organisator 
moet aantonen dat de schadeloosstelling 
passend is.

Or. de

Motivering

Alleen de organisator kan uiteenzetten welke kosten hij bespaart. Alleen hij kent de 
alternatieve gebruiksmogelijkheden van de reisdiensten.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich na het sluiten van de 
overeenkomst op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis. Van dergelijke 
omstandigheden is bijvoorbeeld sprake 
wanneer de pakketreis aanzienlijk wordt 
verstoord door oorlogshandelingen of een 
natuurramp. Van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden wordt met 
name uitgegaan wanneer in betrouwbare 
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en openbare berichten, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden van reizen naar 
de plaats van bestemming.

Or. de

Motivering

Deze aanvulling komt overeen met overweging 26, die ook een plaats in de wetstekst moet 
krijgen om deze voor de consument begrijpelijker te maken. Het opzeggingsrecht mag niet 
van toepassing zijn als de reiziger bij de boeking al weet dat er ter plaatse buitengewone 
omstandigheden heersen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger binnen de in de 
overeenkomst bepaalde termijn, maar 
uiterlijk 

i) op de 20e dag voor het begin van de reis 
bij reizen van meer dan 6 dagen,
ii) op de zevende dag voor het begin van 
de reis bij reizen van 2 tot 6 dagen,
iii) 48 uur voor het begin van de reis bij 
dagexcursies,
ervan in kennis stelt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd; of

Or. de

Motivering

Een algemene termijn van 20 dagen voor alle soorten reizen is te star. Daarom is een 
gedifferentieerde regeling, geënt op het beproefde Oostenrijkse model, zinvol. Dit geldt voor 
beide partijen, de ondernemingen en vooral de consumenten. Want een consument heeft er 
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niets aan als een dagexcursie wegens de in acht te nemen termijn 20 dagen voor de dag van 
de excursie wordt afgezegd omdat de organisator wettelijk verplicht is al 20 dagen tevoren 
het definitieve aantal deelnemers te kennen.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de overeenkomst op grond van 
de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt 
de organisator de reiziger binnen veertien 
dagen alle eventuele onverschuldigd
betaalde bedragen terug.

4. Wanneer de overeenkomst op grond van 
de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt 
de organisator de reiziger binnen veertien 
dagen alle betaalde bedragen terug.

Or. de

Motivering

Het zal niet eenvoudig zijn om aan te tonen welke bedragen onverschuldigd zijn betaald en 
wat dit concreet betekent. Wie zou hiervoor het bewijs moeten leveren?

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt of 
de niet-nakoming aan de reiziger is toe te 
schrijven. Dit geldt ook wanneer niet is 
voldaan aan de in artikel 12, lid 3, onder 
b), bedoelde voorwaarde.

Or. de

Motivering

De wijziging heeft tot doel coherentie tot stand te brengen met de bepalingen inzake 
prijsverlaging en schadeloosstelling.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In het in lid 4 bedoelde geval kan de 
reiziger de overeenkomst opzeggen indien 
de niet volgens de overeenkomst 
uitgevoerde dienst wezenlijk is en latere 
uitvoering niet mogelijk of niet succesvol 
was.

Or. de

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger 
gedurende maximaal vijf nachten. De 
organisator draagt zorg voor de 
accommodatie en neemt voor de te kiezen 
hotelcategorie de geboekte categorie als 
uitgangspunt. Alleen als hij de 
accommodatie uitdrukkelijk niet zelf kan 
of wil regelen, kan de reiziger zelf boeken. 
Deze kan dan verlangen dat de 
organisator hetzij maximaal drie nachten 
per reiziger zonder prijsbeperking, hetzij 
maximaal vijf nachten per reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht
vergoedt.

Or. de
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Motivering

Op dit punt moet een evenwichtig compromis tussen alle betrokkenen worden gevonden. Als 
de organisator zelf voor de accommodatie zorgt, moet hij een verblijf van maximaal vijf 
nachten bekostigen, waarbij geen maximumprijs geldt. Als de reiziger echter zelf moet 
boeken, moet hij de desbetreffende kosten vergoed krijgen, en wel voor maximaal drie 
nachten zonder prijsbeperking of voor maximaal vijf nachten, waarbij dan een maximum van 
100 EUR per nacht geldt.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van 
gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit die per luchtvervoer reizen28, 
noch op personen die hen begeleiden, 
zwangere vrouwen en alleenreizende 
kinderen, en personen die specifieke 
medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste 48 uur voor het 
begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

6. Aan personen met beperkte mobiliteit 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
wanneer zich onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen.
De organisator houdt binnen de grenzen 
van zijn mogelijkheden rekening met de
bijzondere behoeften van personen met 
beperkte mobiliteit.

__________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. de

Motivering

Personen met beperkte mobiliteit mogen niet bevoordeeld worden ten opzichte van 
medereizigers. De bepaling dat de meerkosten van extra overnachtingen niet mogen worden 
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beperkt, levert de organisator een niet te calculeren risico op. Vooral organisatoren die zich 
toeleggen op reizen met een groot aandeel reizigers met beperkte mobiliteit, zullen hiervan 
flinke nadelen ondervinden, waardoor deze commerciële activiteit minder aantrekkelijk 
wordt.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De reiziger heeft recht op 50 % 
prijsverlaging indien de niet-nakoming te 
wijten was aan onvermijdbare of 
buitengewone omstandigheden.

Or. de

Motivering

In plaats van in lid 3 moet hier in een tweede alinea een procentuele prijsverlaging worden 
opgenomen.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De reiziger heeft geen recht op 
prijsverlaging of schadeloosstelling indien:

3. De reiziger heeft geen recht op 
schadeloosstelling indien:

Or. de

Motivering

Het recht op prijsverlaging moet bestaan, ongeacht de gronden voor de niet-nakoming. Een 
dergelijke prijsverlaging is objectief gerechtvaardigd omdat de reiziger voor de betaalde prijs 
niet de volledige, contractueel overeengekomen dienst heeft ontvangen.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – sub iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, of

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze regeling zou de consumenten te sterk belasten. Deze risico's moeten volgens een 50:50-
sleutel worden verdeeld.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk recht op schadeloosstelling of 
prijsverlaging uit hoofde van deze richtlijn 
laat de rechten van reizigers uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 261/200429, 
Verordening (EG) nr. 1371/200730, 
Verordening (EU) nr. 1177/201031 en 
Verordening (EU) nr. 181/201132 onverlet. 
Reizigers hebben het recht vorderingen in 
te dienen krachtens deze richtlijn en die 
verordeningen, maar mogen voor dezelfde 
feiten geen rechten cumuleren uit hoofde 
van verschillende rechtsgronden als deze 
rechten dezelfde belangen beschermen of 
hetzelfde doel hebben.

5. Elk recht op schadeloosstelling of 
prijsverlaging uit hoofde van deze richtlijn 
laat de rechten van reizigers uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 261/200429, 
Verordening (EG) nr. 1371/200730, 
Verordening (EU) nr. 1177/201031 en 
Verordening (EU) nr. 181/201132 onverlet. 
Reizigers hebben het recht vorderingen, 
met name verdergaande 
schadeloosstellingsvorderingen, in te 
dienen krachtens deze richtlijn en die 
verordeningen Deze 
schadeloosstellingsvorderingen mogen 
evenwel niet voor dezelfde feiten worden 
gecumuleerd uit hoofde van verschillende 
rechtsgronden.

__________________ __________________
29 PB L 46 van 17.02.04, blz. 1. 29 PB L 46 van 17.02.04, blz. 1.
30 PB L 315 van 03.12.07, blz. 14. 30 PB L 315 van 03.12.07, blz. 14.
31 PB L 334 van 17.02.10, blz. 1. 31 PB L 334 van 17.02.10, blz. 1.
32 PB L 55 van 28.02.11, blz. 1. 32 PB L 55 van 28.02.11, blz. 1.

Or. de
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Motivering

De wijziging komt overeen met de wijzigingen in de verordening passagiersrechten en houdt 
rekening met de zaak die voor het Europese Hof van Justitie aanhangig is (XZR/111/12).

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal een jaar zijn.

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
bedraagt twee jaar, te rekenen vanaf het 
ontstaan van het recht.

Or. de

Motivering

Deze termijn van twee jaar is gelijk aan de termijn die IMCO op 5 november 2013 heeft 
goedgekeurd met betrekking tot de richtlijn passagiersrechten.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onmiddellijk
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onverwijld 
passende bijstand te bieden aan reizigers 
die in moeilijkheden verkeren, met name 
door:

Or. de

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de reiziger te helpen bij communicatie 
op afstand en het regelen van 
reisalternatieven.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisator moet een redelijke 
vergoeding kunnen vragen voor dergelijke 
bijstand indien de situatie het gevolg is 
van opzet of nalatigheid van de reiziger.

De organisator moet een redelijke 
vergoeding kunnen vragen voor dergelijke 
bijstand.

Or. de

Motivering

Volgens de tekst kunnen de kosten van dergelijke bijstand alleen worden doorberekend als de 
moeilijkheden aan de reiziger zelf te wijten zijn. Hieruit vloeit een aanzienlijk risico voor de 
organisator voort.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle
repatriëring van de reiziger in het geval van 

1. De lidstaten zien erop toe dat 
organisatoren en doorverkopers die de 
aankoop van pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren een zekerheid 
stellen voor de effectieve en onverwijlde
terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor de repatriëring van de 
reiziger in het geval van hun insolventie of 
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insolventie. insolventie van een bij het geassisteerde 
reisarrangement betrokken onderneming. 
Waar mogelijk wordt voortzetting van de 
reis aangeboden.

Or. de

Motivering

De bepalingen inzake de effectiviteit en de omvang van de insolventiebescherming moeten 
zowel voor pakketreizen als voor geassisteerde reisarrangementen en voor alle betrokkenen 
gelden. Een snelle repatriëring moet bijv. niet plaatsvinden als de reiziger net aan zijn reis is 
begonnen. Als een reis nog volgens plan verder kan gaan, moet een voortzetting zo lang 
mogelijk tot de mogelijkheden behoren.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert, 
vraagt hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde organisator of 
een doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert, 
vraagt hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

Or. de

Motivering

Anders zou via dit achterdeurtje de aansprakelijkheid kunnen worden omzeild. De wijziging 
houdt verband met artikel 15, lid 1.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen en, 
indien personenvervoer deel uitmaakt van 
het geassisteerde reisarrangement, op 
repatriëring.

b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen en, 
indien personenvervoer deel uitmaakt van 
het geassisteerde reisarrangement, op 
repatriëring, en

Or. de

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) dat eventueel een herroepingsrecht 
bestaat en welke voorwaarden hieraan 
verbonden zijn.

Or. de

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -18 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -18
Niet-verstrekking van informatie

1. Indien een herroepingsrecht bestaat, 
maar de reiziger daarover niet is 
geïnformeerd, mag hij de overeenkomst 
zonder enige kosten opzeggen.
2. Indien de reiziger niet over een 
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prijsverhoging of andere bijkomende 
kosten is geïnformeerd, hoeft hij deze niet 
te betalen.

Or. de

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de organisator buiten de EER is 
gevestigd, gelden voor de doorverkoper die 
in een lidstaat is gevestigd de 
verplichtingen voor organisatoren die zijn 
vastgelegd in de hoofdstukken IV en V, 
tenzij de doorverkoper aantoont dat de 
organisator aan de hoofdstukken IV en V 
voldoet.

Wanneer de organisator buiten de EER is 
gevestigd, gelden voor de doorverkoper die 
in een lidstaat is gevestigd de 
verplichtingen voor organisatoren die zijn 
vastgelegd in de hoofdstukken IV en V, 
tenzij de doorverkoper aantoont dat de 
organisator aan de hoofdstukken IV en V 
voldoet. Bij het doorverkopen van 
producten van een dergelijke organisator 
komt de bestaande, tot schadeloosstelling 
aanleiding gevende aansprakelijkheid bij 
niet-nakoming van andere contractuele 
zorgvuldigheidsplichten niet te vervallen. 
Deze voorschriften laten de overige, 
nationaal geregelde aansprakelijkheid 
van doorverkopers onverlet.

Or. de

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
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voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

wanneer hij bij de boeking fouten maakt. 
Een doorverkoper is niet aansprakelijk 
wanneer fouten bij de boeking zijn toe te 
schrijven aan de reiziger of aan 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

Or. de

Motivering

Uit de oorspronkelijke overweging 37 komt naar voren dat de doorverkoper alleen voor 
fouten bij de boeking aansprakelijk wordt gesteld als die aan hemzelf te wijten zijn. 
Uitbreiding van de aansprakelijkheid van de doorverkoper tot buiten zijn eigen invloedssfeer 
zou onredelijk zijn. Daarom moet dit ook in het bijbehorende artikel worden verduidelijkt.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 90/314/EEG wordt [18 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
ingetrokken.

Richtlijn 90/314/EEG wordt [24 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
ingetrokken.

Or. de

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast om 
aan deze richtlijn te voldoen en publiceren 
deze uiterlijk [18 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn]. 
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mee.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de
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Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij passen de bepalingen toe vanaf [18
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn].

2. Zij passen de bepalingen toe vanaf [24
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn].

Or. de
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TOELICHTING

Algemeen
De rapporteur is verheugd over de aanpassing van Richtlijn 90(/314/EEG (pakketreizen), 
vooral omdat de onlinehandel moet worden geregeld. Maar niet vergeten mag worden dat de 
reismarkt, met name de onlinemarkt, voortdurend in beweging is en dat er regelmatig nieuwe 
zakelijke ideeën worden ontwikkeld. Het toepassingsgebied van de richtlijn mag daarom niet 
te beperkt en te concreet zijn, om te voorkomen dat de richtlijn al op het moment van 
goedkeuring achterhaald is. In elk geval moet worden vermeden dat er bedrijfsmodellen 
worden ontwikkeld die tot doel hebben de richtlijn te omzeilen. Het bindende karakter van de 
richtlijn is daarom van groot belang, evenals de verplichting die aan de lidstaten wordt 
opgelegd om op de naleving van de richtlijn toe te zien, de effectiviteit en de omvang van de 
insolventiebescherming te garanderen en sancties vast te stellen en ook toe te passen als 
ondernemingen hun verplichtingen niet nakomen. Belangrijk is dat de bescherming bij 
insolventie wederzijds wordt erkend en dat de ambtelijke samenwerking tussen de lidstaten 
goed verloopt. Verder is het van bijzonder belang dat de lidstaten samen met de Commissie 
attent maken op de rechten die uit deze richtlijn voortvloeien, en aangeven voor welk soort 
reizen de richtlijn geldt en voor welke reizen de bescherming niet wordt geboden.
Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de nieuwe richtlijn geen overlappingen vertoont 
met de vigerende verordeningen over passagiersrechten. Cruciaal is dat rechten alleen kunnen 
worden gecumuleerd als niet dezelfde vordering wordt gesteld. Daarentegen moet altijd de 
mogelijkheid bestaan om een verdergaande schadevergoeding te eisen. De betrokken 
ondernemingen moeten onderling verhaal kunnen halen. Hoe met vorderingen tussen de 
betrokkenen wordt omgegaan, wordt door het nationale recht bepaald. De consument moet 
zich evenwel altijd tot de reisorganisator kunnen wenden, want voor hem is het irrelevant hoe 
de onderlinge rechtsbetrekkingen geregeld zijn.

Volledige of minimumharmonisatie
Een centrale vraag is of gestreefd moet worden naar volledige dan wel minimumharmonisatie. 
Op dit punt bekent de Commissie in haar voorstel niet duidelijk kleur. Een heldere benadering 
is zeker niet eenvoudig, vooral als te verwachten valt dat sommige lidstaten zich krachtig 
zullen verzetten tegen volledige harmonisatie. We mogen echter niet vergeten dat een 
gemeenschappelijke interne markt het doel is. De consumenten moeten daarom een 
eenvormige bescherming genieten en duidelijke rechten hebben, ongeacht of zij in Eupen of 
Aken – op slechts 16 km van elkaar, maar in verschillende lidstaten – wonen. De rapporteur is 
daarom van mening dat volledige harmonisatie in het belang van de Europese consumenten is 
en uit concurrentieoverwegingen ook van de Europese ondernemingen. Om een uniforme 
aanpak te garanderen is daarom een nieuw artikel "Niveau van harmonisatie" in de richtlijn 
opgenomen dat identiek is aan artikel 4 van de richtlijn consumentenrechten. Daarin staat dat, 
behoudens andersluidende bepalingen in deze richtlijn, de lidstaten in hun nationale 
wetgeving geen bepalingen mogen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in 
deze richtlijn. Dat geldt ook voor meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van 
consumentenbescherming waarborgen. De rapporteur beseft dat dit bij lidstaten op aanzienlijk 
verzet kan stuiten. Het is echter meer dan wenselijk om tot een hoog gemeenschappelijk 
niveau van consumentenbescherming te komen, omdat anders consumenten uit lidstaten met 
een lager niveau zouden worden gediscrimineerd. Verhoging van het beschermingsniveau 
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moet het doel zijn en niet verlaging daarvan. 

Werkingssfeer en definities
Niet binnen de werkingssfeer mogen reizen vallen die aangeboden of samengesteld worden 
door een natuurlijke of rechtspersoon die met deze activiteit direct noch indirect financiële 
winst behaalt. Want bij reizen die niet met een commercieel oogmerk worden georganiseerd, 
bijv. door voetbalverenigingen, scholen, universiteiten of liefdadigheidsinstellingen, mag de 
organisator niet verplicht worden een insolventieverzekering af te sluiten of aansprakelijkheid 
te aanvaarden. Dat zou niet billijk zijn.
In artikel 2 moeten de voorwaarden voor het uitsluiten van zakenreizen worden verduidelijkt. 
Essentieel is weliswaar het bestaan van een kaderovereenkomst, maar niet of een 
onderneming zich toelegt op het regelen van zakenreizen. Bovendien moet het duidelijk zijn 
dat het bij een kaderovereenkomst tussen de werkgever van de reiziger en de onderneming om 
de werkgever als rechtspersoon gaat. 
Verder is de bepaling in artikel 2 dat aanvullende overeenkomsten niet onder de richtlijn 
vallen, uitgebreid met diensten die als aanvulling op een pakketreis worden verricht. Daarmee 
moet worden voorkomen dat een doorverkoper, met name een klein plaatselijk reisbureau, 
door het aanvullend boeken van vervoer naar het vertrekpunt, bijv. een treinreis naar de 
luchthaven van vertrek, aanbieder van een pakketreis wordt. Want dan zou de doorverkoper 
naast de eigenlijke organisator aansprakelijk zijn voor de gehele reis. 

Alleen een combinatie van verschillende reisdiensten, zoals accommodatie, vervoer en 
autoverhuur, moet worden gebruikt als criterium voor een pakketreis of een "geassisteerd 
reisarrangement" (het vroeger hiervoor gebruikte Duitse begrip "Bausteinreise" heeft in 
sommige lidstaten een andere betekenis en moet worden vermeden). De combinatie van twee 
aanvullende diensten of van een hoofddienst met een niet essentiële aanvullende dienst moet 
van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgezonderd. Vervoersovereenkomsten 
met accommodatie, zoals een reis in een slaaptrein of met een veerboot met slaapgelegenheid, 
mogen daarom niet onder de richtlijn vallen. Een cruise of een meerdaagse treinreis met 
accommodatie, die uit meerdere reiselementen bestaat en uitdrukkelijk het karakter van een 
reis en niet alleen van vervoer heeft, moet er daarentegen wel onder vallen. 
Om de hotelbranche niet met te grote lasten op te zadelen, moeten zuivere 
hotelovernachtingen met extra geboekte arrangementen, zoals musicalkaarten of 
wellnessbehandelingen, worden uitgezonderd als het accent van de reis niet duidelijk op de 
aanvullende dienst ligt. Bij de indeling van aanvullende diensten in "essentieel" en "niet 
essentieel" moet niet uitsluitend een prijsaandeel van 20% worden gehanteerd, maar moet ook 
worden gekeken naar de aard van de reis, de wensen die de reiziger bij boeking expliciet 
kenbaar heeft gemaakt, of de benaming die de aanbieder bij de boeking gebruikt.
Belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen pakketreizen en 
geassisteerde reisarrangementen en dat er met name in de precontractuele informatie 
duidelijkheid wordt gegeven omtrent de verdeling van de aansprakelijkheid. 

Precontractuele informatie, herroeping en opzegging
Met betrekking tot de precontractuele informatie moeten de organisatoren niet verplicht 
worden tot een overmaat aan informatieverstrekking. Zo zou het te ver gaan om te verlangen 
dat voor alle activiteiten wordt meegedeeld welke talen er gesproken worden en voor welke 
reizigers met beperkte mobiliteit zij geschikt zijn. Informatie over de geschiktheid voor 
personen met beperkte mobiliteit dient te worden verstrekt als daar concreet naar wordt 
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gevraagd. Wel is het van groot belang dat alle relevante contactgegevens worden verstrekt, 
ook voor het geval dat een reiziger melding wil maken van de niet-nakoming van het contract. 
Er moet expliciet worden voorzien in een herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten of op 
afstand gesloten overeenkomsten. Daarbij moet de reiziger een reservering binnen 24 uur na 
ontvangst van de reserveringsbevestiging kunnen herroepen. Dit mag evenwel niet gelden 
voor op afstand gesloten overeenkomsten die minder dan 14 dagen voor vertrek zijn gesloten.
Verder moeten reizigers een overeenkomst op elk moment tegen een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen. De bewijslast voor de redelijkheid van de 
schadeloosstelling ligt bij de organisator, want alleen hij kan aangeven welke uitgaven hij 
heeft gedaan respectievelijk vermeden. Wanneer onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden zoals oorlog of een natuurramp aanzienlijke gevolgen hebben voor een reis, 
moet de reiziger het contract zonder betaling van een schadeloosstelling kunnen opzeggen.
Deze mogelijkheid mag echter niet bestaan als deze omstandigheden al vóór de reservering 
bestonden en de reiziger hiervan op de hoogte is gesteld. 

Prijswijzigingen, prijsverlagingen of -verhogingen
In bepaalde gevallen kan het nodig worden dat de organisator de reisovereenkomst eenzijdig 
wijzigt. Als het bij deze wijziging om essentiële kenmerken van de reis gaat, waardoor de reis 
in aanzienlijke mate veranderd wordt, heeft de reiziger een opzeggingsrecht, zonder dat hij 
daardoor financiële schade lijdt. Hij moet dan de gehele reis, inclusief de geboekte 
aanvullende diensten, kunnen annuleren. Het doorgeven van een prijsverhoging zou alleen 
mogen worden toegestaan als deze verhoging meer dan 3% van de prijs van de reis bedraagt. 
Een prijsverlaging moet in elk geval worden doorgegeven als het om meer dan 3% gaat. Bij 
een prijsverlaging mag de organisator voor de administratieve moeite maximaal 10 euro per 
reiziger in rekening brengen. Prijswijzigingen moeten altijd schriftelijk worden gemotiveerd. 
Als de prijs met meer dan 10% wordt verhoogd of de overeenkomst op toelaatbare wijze 
ingrijpend wordt gewijzigd, dient de reiziger naast de mogelijkheid van een kosteloze 
opzegging ook een alternatief worden geboden in de vorm van een aanspraak op deelname 
aan een gelijkwaardige reis. Vaak helpt het opzeggingsrecht alleen de reiziger niet, als hij op 
korte termijn geen gelijkwaardige reis meer kan boeken. Dit speelt vooral een grote rol in het 
hoogseizoen en voor (kleinere) reisgezelschappen en families. De reiziger moet dus kunnen 
kiezen uit drie opties: aanvaarding van de reis tegen een hogere prijs, aanvaarding van de als 
alternatief aangeboden reis of annulering van de reisovereenkomst met het recht op 
onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reiskosten inclusief alle nevenkosten. 
Reageert de reiziger niet op de schriftelijke mededeling over de wijzigingen in de 
overeenkomst of de verhoging van de prijs met meer dan 10%, wordt de reis geacht tegen de 
hogere prijs te zijn aanvaard. De bewijslast met betrekking tot deze mededeling ligt bij de 
organisator.

Reiziger in moeilijkheden 
Als een reiziger tijdens zijn reis in moeilijkheden verkeert die niet aan de organisator zijn toe 
te schrijven, dient deze er niettemin toe te worden verplicht om onmiddellijk passende 
bijstand te verlenen. Daartoe behoort o.a. het verstrekken van informatie, praktische hulp bijv. 
met betrekking tot telecommunicatiemiddelen of het regelen van een alternatief 
reisarrangement. Dit alles mag evenwel niet ten laste van de organisator komen, die immers 
totaal geen invloed heeft op de situaties waarin de reiziger zich begeeft. De reiziger moet de 
gemaakte kosten zelf betalen of zelf terugvorderen van een verantwoordelijke derde. 
Organisatoren dienen evenwel in het kader van de verplichte precontractuele informatie te 
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wijzen op de mogelijkheid van een reis- en annuleringsverzekering.

Bescherming bij insolventie
Er moet worden toegezien op een alomvattende bescherming bij insolventie. Daarbij gaat het 
niet alleen om financiële garanties, maar ook om onmiddellijke repatriëring wanneer reizigers 
in een andere lidstaat dan hun eigen land zijn "gestrand". Reizigers moeten beschermd zijn 
tegen de insolventie van de organisator, de doorverkoper of een onderneming die bij het 
geassisteerde reisarrangement betrokken is. Daarbij moet er wel duidelijkheid over bestaan 
dat reizigers in geval van insolventie niet per se onmiddellijk moeten worden gerepatrieerd, 
want dat zou eventueel kunnen betekenen dat ook reizigers die net aan hun vakantie zijn 
begonnen, moeten worden teruggebracht. Beter is het om, waar dit haalbaar is, de 
mogelijkheid van voortzetting van de reis te bieden. 

Risicoaansprakelijkheid
Ook het vraagstuk van de risicoaansprakelijkheid is van aanzienlijk belang. Een dergelijke 
aansprakelijkheid mag niet zonder meer van de hand worden gewezen. Daarom is het juist dat 
– net als bij de herziening van de richtlijn inzake de rechten van luchtreizigers tot wijziging 
van Verordening (EG) 261/2004 – de organisator tot op zekere hoogte verantwoordelijk wordt 
gesteld ingeval tijdige repatriëring van de reiziger op grond van onvermijdbare, buitengewone 
omstandigheden niet mogelijk is (art. 11). De situatie is echter niet volledig vergelijkbaar met 
die van op zichzelf staande vluchten, waarbij het uitsluitend om vervoer gaat. Daarom is het 
van belang dat de organisator in eerste instantie accommodatie regelt. De reiziger zelf mag 
daartoe alleen worden verplicht of gemachtigd als de organisator uitdrukkelijk kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te kunnen of te willen. Wanneer de reiziger uiteindelijk zelf onderdak moet 
zoeken, dient het verblijf hetzij tot drie dagen zonder prijsbeperking, hetzij tot vijf dagen met 
het door de Commissie voorgestelde plafond van 100 euro per nacht te worden beperkt. 
Anders is het evenwel gesteld met de risicoaansprakelijkheid in het kader van een 
prijsverlaging (art. 12). In het Commissievoorstel staat dat het risico van niet-nakoming als 
gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden uitsluitend door de reiziger moet 
worden gedragen. In dit geval dient het risico tussen de twee partijen volgens een 50:50-
regeling te worden verdeeld. 

Door het vrij krappe tijdschema zijn nog wijzigingen in dit verslag mogelijk en de rapporteur 
behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in de lopende procedure verdere amendementen 
in te dienen. Het grote aantal relevante belangengroeperingen en hun standpunten vergt een 
uitgebreide toetsing. Daarnaast moeten ook de ontwikkelingen in aanmerking worden 
genomen die bij de herziening van de verordening inzake de rechten van luchtreizigers, 
waarover de onderhandelingen nog gaande zijn, kunnen leiden tot geheel of gedeeltelijk 
identieke regelingen. De rapporteur streeft naar een evenwichtige verhouding tussen 
consumenten en economische belangen. Het eindresultaat moet een begrijpelijke, goed 
gestructureerde regeling zijn die bestand is tegen de moderne ontwikkelingen nu en in de 
toekomst en alle belangengroeperingen duurzaam voldoende bescherming biedt.


