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Consumentenautoriteit 
T.a.v. mevr. drs. M.E. Hulshof 
Postbus 16759 
2500 BT Den Haag 
 
 
 
 
Amsterdam, 23 november 2009 
 
 
 
Geachte mevrouw Hulshof, 
 
Overeenkomstig uw verzoek reageer ik bij deze op de door de Consumentenautoriteit 
voorgenomen aandachtsgebieden en de daarbij gehanteerde selectiecriteria, zoals aangegeven 
in uw Consultatiedocument van oktober 2009.  
 
In het Consultatiedocument geeft u aan u in 2010 te willen concentreren op 5 thema’s: (1) 
aggressieve werving, (2) oneerlijke handelspraktijken online, (3) garantie en non-
conformiteit, (4) nieuwe wettelijke taken en (5) de grensoverschrijdende consument. 
 
Met uw analyse dat op deze terreinen actie gewenst is, stem ik in. Ik stel echter voor dat u 
naast deze onderwerpen ook aandacht besteed aan (6) garanties bij financieel onvermogen 
reisorganisatoren, (7) algemene voorwaarden en (8) schadevergoeding bij 
vliegtuigvertragingen. Op deze punten zal ik hieronder kort ingaan. 
 
Garanties bij financieel onvermogen reisorganisatoren 
De afgelopen twee jaar is de Stichting Garantiefonds Reisgelden geconfronteerd met een 
toenemend aantal faillissementen van reisorganisatoren, met een opvallend groot aantal 
Turkije-specialisten. Deze reisorganisatoren hadden wel voldaan aan de wettelijke 
verplichting om voor garanties bij financieel onvermogen te zorgen (artikel 7:512 BW). De 
SGR heeft aangekondigd strenger te zullen worden voor (vooral) Turkije-specialisten. Dat 
betekent echter dat de kans groter wordt dat een deel van de reisorganisatoren geen gebruik 
(meer) zal kunnen maken van het vangnet dat de SGR biedt. Blijkens de parlementaire 
geschiedenis zijn er ook andere vormen van garantiestelling denkbaar. Ten minste is op grond 
van de richtlijn pakketreizen vereist dat de overheid – naar aangenomen moet worden: 
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reisorganisatoren over dergelijke andere vormen van garantiestelling beschikken. Mocht dat 
toezicht ontbreken en een failliete reisorganisator niet blijken te beschikken over de vereiste 
garantie, dan zal de Nederlandse Staat aansprakelijk zijn wegens incorrecte omzetting van de 
richtlijn pakketreizen: uit het Dillenkofer-arrest van het Hof van Justitie volgt echter dat de 
wetgever tekort is geschoten in zijn verplichting de richtlijn correct om te zetten indien hij 
zich ertoe zou hebben beperkt ‘het nodige wettelijke kader’ te creëren om de organisator de 
wettelijke verplichting op te leggen het bewijs van de garantiemaatregelen te leveren.1  
 
Algemene voorwaarden 
Bij eerdere consultaties hebt u aangegeven handhavend te willen optreden op het terrein van 
de algemene voorwaarden. Tot op heden heb ik, tot mijn teleurstelling, hiervan weinig 
resultaten gezien. Het gebruik van algemene voorwaarden met daarin zelfs zwarte bedingen 
opgenomen, is schering en inslag. Een actiever beleid op dit punt is wenselijk, te meer omdat 
de Consumentenbond van haar collectieve actiebevoegdheid in de praktijk nauwelijks gebruik 
blijkt te maken (naar verluid uit kostenoverwegingen). 
 
Denied boarding-verordening 
Tot op heden heeft de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat zich weinig tot niet bemoeid met 
het toezicht op de naleving van de denied boarding-verordening.2 De verordening geeft 
passagiers onder omstandigheden het recht op schadevergoeding bij annulering van een 
vlucht. Op 19 november 2009 heeft het Hof van Justitie in het arrest Sturgeon (gevoegde 
zaken C-402/07 en C-432/07) beslist dat uit de verordening voortvloeit dat wanneer een 
vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, de passagiers eveneens recht hebben op schadevergoeding. 
Het zou wenselijk zijn als u, eventueel in samenspraak met de Inspectie, steekproefsgewijs 
zou onderzoeken of luchtvaartmaatschappijen voldoen aan de uit de verordening 
voortvloeiende verplichtingen tot vergoeding van schade bij annulering of vertraging. 
 
Ik wens u veel wijsheid toe bij de verdere beleidsvorming. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Prof. dr. M.B.M. Loos 
Centre for the Study of European Contract Law 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam 

                                                 
1 Hof van Justitie 8 oktober 1996, gevoegde zaken C-178/94, C-179/94, C-188/94 en C-190/94, Jur. 1996, p. I-
4845 (Erich Dillenkofer e.a./Duitsland), r.o. 51. 
2 Verordening 261/2004, Pb EG  2004, L 46/1. 


