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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1389/2010, ingediend door Karin Griessmair (Italiaanse 
nationaliteit), over harmonisering van kwaliteits- en beoordelingsnormen voor 
bedrijven die boerderijvakanties aanbieden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster deelt mee dat alle lidstaten van de EU hun eigen kwaliteits- en beoordelingsnormen 
hanteren voor boerderijvakanties. Ook gebruiken landen en regio’s vaak eigen symbolen om 
het niveau van de kwaliteit aan te duiden. Om gasten meer zekerheid, transparantie en 
vergelijkbaarheid te bieden, pleit indienster voor een uniforme Europese certificering van en 
symbolen voor bedrijven die boerderijvakanties aanbieden. Hierbij moet vooral gelet worden 
op kwaliteitscriteria voor infrastructuur, omvang, uitrusting van gastenkamers en 
verblijfsruimtes, alsook op de dienstverlening die wordt geboden. Indienster stelt voor dat de 
EU een catalogus met kwaliteitscriteria opstelt op basis waarvan de lidstaten de 
vakantiebedrijven kunnen classificeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Commentaar van de Commissie 

Gezien de bepalingen van het VWEU inzake het toerisme heeft de EU de bevoegdheid om het 
optreden van de lidstaten, voor zover dat niet de harmonisatie van nationale wetten en 
regelingen betreft, te ondersteunen, te coördineren en aan te vullen. 
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De Commissie volgt de ontwikkeling van initiatieven uit de sector, zoals de Hotelstars Union1

en het door HOTREC2 geïnitieerde European Hospitality Quality-plan.

De Commissie onderkent het belang van bestaande Europese classificatiesystemen voor 
hotels en boerderijvakanties, gericht op vergelijkbaarheid, helderheid en transparantie, en stelt 
belang in de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de verschillende benaderingen van 
kwaliteits- en classificatiesystemen voor hotels en toeristische dienstverlening in de lidstaten. 

De Commissie wil ook de tevredenheid van Europese consumenten over verschillende 
toeristische diensten gaan meten door middel van het jaarlijkse “scorebord voor de 
consumentenmarkten”. Verder streeft zij naar een sterkere betrokkenheid van de Europese 
Unie bij diverse internationale organisaties om de sector beter te kunnen helpen met het 
inschatten van en anticiperen op internationale ontwikkelingen en toekomstige vraag.
Conclusie

In de eerste plaats moet worden benadrukt dat de verzochte harmonisatie van 
hotelclassificaties én accommodatie in boerderijen buiten het takenpakket van de Commissie 
valt; dit is een nationale en/of regionale bevoegdheid. Het concipiëren en beheren van 
dergelijke classificatiesystemen is het werk van nationale en regionale overheden. Niettemin 
moedigt de Commissie nationale/regionale overheden aan om dergelijke systemen te 
ontwikkelen en onderhoudt zij contact met organisaties die deze systemen beheren. Verder 
werkt de Commissie regelmatig samen met de Europese normaliseringsinstituten, zoals CEN, 
en andere betrokkenen, zoals ANEC, om ervoor te zorgen dat de standaardisering op 
Europees niveau voorziet in de behoeften van de toeristische sector en de toeristen zelf.

Binnen dit kader publiceerde de Commissie op 30 juni 2010 de mededeling Europa, 
toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in 
Europa, waarin werd benadrukt dat het nodig is een Europees keurmerk voor kwalitatief 
hoogstaand toerisme in het leven te roepen om de transparantie en vergelijkbaarheid van de 
Europese dienstverlening in de toeristische sector te vergroten. Een algemene Europese 
kwaliteitserkenning zou het kiezen van toeristische diensten vergemakkelijken en, indirect, 
het vertrouwen van de consument vergroten. Een eerste workshop met betrokken partijen 
heeft reeds plaatsgevonden op 3 maart 2011.

Voor meer informatie over hotelclassificaties kan indiener ook de antwoorden raadplegen op 
parlementaire vragen P-6046/10 en E-8628/10 van Marc Tarabella3.

                                               
1 www.hotelstars.eu
2 www.hotrec.org/pages/policy_areas/quality

3 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


