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Betreft: Verzoekschrift 1231/2011, ingediend door Antalfalvi Béla (Hongaarse 
nationaliteit), over de vermeende wijziging van zijn 
timesharingovereenkomst

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat er grote veranderingen werden aangebracht aan de 
timesharingovereenkomst die hij afsloot om zijn jaarlijkse vakantie door te brengen in 
Tenerife, Spanje. Indiener geeft te kennen dat de betrokken delen te kwader trouw gewijzigd 
werden met de bedoeling hem te benadelen. Hij vraagt aan de Europese Unie om tussen te 
komen aangezien er al richtlijnen van de Gemeenschap bestaan die betrekking hebben op dit 
soort situaties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Dit verzoekschrift is een klacht tegen twee in de timesharingsector actieve operatoren. 
Indiener beschuldigt hen van contractbreuk, meer bepaald door de onderhoudskosten 
"arbitrair" te verhogen en vooruitbetalingen te vragen. De feiten in deze zaak zijn niet geheel 
duidelijk en het is onduidelijk wat indiener verwacht van de EU-instellingen.

In 2002 hebben indiener en zijn vrouw een overeenkomst gesloten met Regency Club 
Tenerife (RCT), die zijn statutaire vestigingsplaats op het eiland Man heeft/had, waardoor zij 
het recht kochten regelmatig een week vakantie door te brengen in een appartement van de 
Club. Tegelijkertijd hebben indiener en zijn vrouw een lidmaatschapaanvraag getekend bij 
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Resorts Condominiums International (RCI), een in het VK geregistreerd timesharingbedrijf. 
RCI beheerde, onder andere, de ruilverzoeken van indiener, wanneer hij elders een week 
vakantie wilde doorbrengen.

In het verzoekschrift wordt vermeld dat vanaf het vijfde jaar RCT de onderhoudskosten 
arbitrair heeft verhoogd, waardoor zij de originele kosten met 350% overtreffen. Volgens 
indiener werden deze wijzigingen niet schriftelijk gedaan, zoals vereist is door de 
overeenkomst.

Sinds 2010 blijkt RCT ook om vooruitbetalingen te verzoeken, nogmaals tegen de bepalingen 
van de overeenkomst in, en blijkt RCT indiener ook "bedrogen" te hebben met een tweede 
overeenkomst. Indiener stelt eveneens dat RCT niet reageert op communicatie en dat de 
factureringspraktijken van het bedrijf de financiële normen niet naleven.

Er bestaat EU-wetgeving over bepaalde aspecten van timesharingovereenkomsten en 
soortgelijke producten: Richtlijn 2008/122/EG betreffende de bescherming van de 
consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik 
in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, die vroegere 
Richtlijn 94/47/EC heeft vervangen. In Richtlijn 2008/122/EG liggen belangrijke rechten van 
consumenten vervat, meer bepaald met betrekking tot de periode voor de overeenkomst wordt 
gesloten en onmiddellijk erna, bijvoorbeeld, informatieverplichtingen en een termijn van 14 
dagen tijdens de welke consumenten de overeenkomst kunnen herroepen en de handelaar 
geen betalingen mag vragen. Zoals Richtlijn 94/47/EG hebben de lidstaten Richtlijn 
2008/122/EG omgezet in hun nationale wetgeving en zijn zij verantwoordelijk voor de 
toepassing ervan.

Bovendien zijn er horizontale EU-regels die ook van toepassing zijn op 
timesharingovereenkomsten, meer bepaald Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten, die relevant kan zijn, bijvoorbeeld, met betrekking 
tot clausules over contractwijzigingen en Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemers jegens consumenten op de interne markt, die misleidende 
en agressieve handelspraktijken jegens consumenten verbiedt.

Algemene aspecten van contractenrecht worden grotendeels door nationale wetgeving 
bepaald.

De juridische situatie van indiener hangt waarschijnlijk, onder andere, af van wat in zijn 
overeenkomst(en) is gestipuleerd en van de nationale wetgeving die van toepassing is op de 
overeenkomst op het moment dat zij werd afgesloten.  Zelfs als de wetgeving van een derde 
land werd gekozen, genieten consumenten de door de EU-regels (Richtlijnen 94/47/EG en 
2008/122/EG) geboden bescherming als het betrokken onroerend goed in een EU-lidstaat is 
gelegen.

Als EU-wetgeving, die in nationale wetgeving is omgezet, relevant is, moeten de rechtbanken 
en instanties van de lidstaten deze toepassen. De Commissie heeft geen bevoegdheden tot 
handhaving van de bepalingen met betrekking tot afzonderlijke operatoren en kan niet 
tussenbeide komen in geschillen tussen operatoren en consumenten.



CM\907481NL.doc 3/4 PE492.735v01-00

NL

In het verzoekschrift wordt geen melding gemaakt van niet-correcte omzetting of toepassing 
van EU-wetgeving of door de overheden van een bepaalde lidstaat.

Daarom kan de Commissie in deze kwestie niet tussenbeide komen.

Als indiener meent dat er contractbreuk werd gepleegd door een of twee operatoren en er 
tussen de partijen onenigheid bestaat over hun contractuele verplichtingen, zal de zaak 
uiteindelijk door de rechtbank moeten worden beslecht als de partijen niet tot een minnelijke 
schikking kunnen komen.

Als er mogelijk sprake is van oneerlijke handelspraktijken, kan indiener zich wenden tot de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat.

Conclusies
De Commissie kan indiener dus enkel aanraden advies in te winnen bij een 
consumentenorganisatie, een Europees Consumentencentrum of een advocaat met betrekking 
tot de specifieke omstandigheden van zijn zaak en de toepasselijke nationale wetgeving en/of 
zich tot de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat te wenden.

De Europese Consumentencentra werden speciaal opgericht om consumenten met problemen 
met in een andere lidstaat gevestigde handelaars bij te staan. Bijkomende informatie en 
contactgegevens zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_nl.htm

En specifiek voor Hongarije op:

http://www.magyarefk.hu/

Email: info@magyarefk.hu

Informatie over consumentenorganisaties kan gevonden worden op:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

De bevoegde autoriteiten in Spanje en Hongarije zijn:

Het Nationaal Instituut voor Consumentenbescherming, Instituto Nacional del Consumo

Adres: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Telefoon: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Website: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Websites of the Comunidades Autónomas:
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http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
en
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Hongaarse Autoriteit voor Consumentenbescherming
Adres: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Telefoon: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
Email: nfh@nfh.hu
Website: www.nfh.hu


