
Reactie Dhr. Grollé op het consultatiedocument Agenda 2012-2013, binnengekomen per 
mail op 07-11-2011: 

 

 

 

Nieuwegein, 7 november 2011 

 

 

LS 

 

Via enige omwegen heb ik kennis genomen van uw Consultatiedocument m.b.t. 

aandachtspunten voor de Agenda 2012-2013. 

Met genoegen las ik over het voornemen om bijzondere aandacht te gaan besteden aan 

het fenomeen ‘intransparantie van prijzen in de reisbranche’. 

De wijze waarop inmiddels al vele jaren zowel de rechten van consumenten worden 

genegeerd als vigerende regelgeving wordt overtreden, is vele consumenten een nog 

steeds groeiende doorn in het oog. 

  

Persoonlijk heeft het mij ertoe gebracht reeds meerdere malen hierover (o.b.v. de Code 

Reisaanbiedingen) klacht neer te leggen bij de Reclame Code Commissie. Ondanks het 

feit iedere keer in het gelijk te worden gesteld, leidt dit (door het gebrek aan 

handhaving- en/of boetebevoegdheid bij deze instantie) helaas niet tot een 

daadwerkelijke verbetering van de wijze van aanbieden. De uitspraken van de SRC om 

“niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”, worden (t.g.v. voornoemd gebrek) 

gewoon genegeerd. 

 

Het moge u inmiddels duidelijk zijn dat dit probleemgebied mijn interesse geniet en ik 

daarom de ontwikkelingen hierop volg. 

Waar enige tijd geleden bekend werd dat de Consumenten autoriteit per 1 juni jl. belast 

zou worden mét handhavingsbevoegdheid t.a.v. de Luchtvaartverordening, ging ik ervan 

uit dat nu éindelijk voortvarend zou gaan worden opgetreden. Met name het kunnen 

opleggen van boetes (een middel zoals dit in een aantal andere Europese landen 

inmiddels wél effectief wordt toegepast), zou hopelijk op korte termijn tot échte 

verbetering kunnen leiden. 

 

Uw nieuwe bevoegdheden vormden dus mede aanleiding om 8 september jl. melding te 

willen maken van een aanbieding op internet van een zgn. ‘low cost carrier’, en welke 

een overduidelijke overtreding vormde van de Code Reisaanbiedingen c.q. de regelgeving 

waarop uw organisatie nu geacht wordt  toe te zien (NB. Het betrof hier een actie welke 

slechts 72 uur zichtbaar zou zijn op internet). Het ‘spoedeisende’ karakter hiervan 

vormde tevens aanleiding tot het verzoek hierover met een ter zake deskundige 

medewerker te kunnen spreken. Mijn oogmerk hierin was uiteraard om uw organisatie in 

staat te stellen hiervan kennis te nemen vóórdat deze aanbieding weer zou ‘verdwijnen’, 



de overtreding toe te kunnen lichten én u in de gelegenheid te stellen hiervan tijdig 

bewijzen te kunnen vastleggen (bijv. door ‘screenprints’ te maken). 

 

Helaas kwam uw 1e medewerker niet verder dan “Tja, stuurt u ons maar een email, 

waarin u het uitlegt en dan zien we wel of we er wat mee kunnen of willen doen …”. Pas 

na enig aandringen bleek men dan bereid om een dossiernummer aan te maken en te 

‘kijken’ of ik misschien diezelfde dag nog teruggebeld zou kunnen worden door een wél 

ter zake kundige medewerker. Pas de volgende dag e.e.a. opnieuw (onderbouwd) 

kunnen uitleggen aan iemand, om desondanks de reactie te krijgen “… nou, we zullen 

eens kijken of een digitale onderzoeksrechercheur interesse heeft”. Om na wéér 2 dagen 

(en nádat de actie dus ‘verdwenen’ was van internet) de reactie te krijgen “… tja, helaas 

te laat – en néé, als leider telefoonteam ben ik niet van plan om u door te verbinden met 

iemand om deze gang van zaken te kunnen bespreken”. Al met al, een teleurstellende 

ervaring; deze poging om uw organisatie in staat te stellen haar nieuwe taken te doen 

vervullen c.q. daadkrachtig op te treden. 

 

Het zijn met name de ‘zwarte schapen’ in de reisbranche welke gebruik maken van het 

internet om hun producten en diensten op incorrecte wijze aan te bieden. Inherent aan 

het medium hebben deze ‘aanbiedingen’ veelal een tijdelijk karakter, hetgeen naar mijn 

mening dan ook vereist dat navenant voortvarend dient te worden opgetreden door uw 

organisatie. Wanneer consumenten überhaupt al bereid zijn om melding te maken van 

overtredingen, kan in dergelijke gevallen (wellicht) niet volstaan worden met een ‘zet u 

het maar op papier of de mail’ ...; met een dergelijke response zal ook uw organisatie 

regelmatig ‘achter de feiten aan blijven lopen’. 

 

Ik hoop dat het voorgaande een kleine bijdrage levert in het verbeteren van de wijze 

waarop u invulling gaat geven aan uw nieuwe bevoegdheden. Temeer waar ik met 

interesse zal vervolgen in welke mate u die uitspraken van de SRC (en die waarbij de 

verweerders ‘non-compliant’ blijven), zult gaan toepassen om eindelijk en daadwérkelijk 

positieve verandering te weeg te brengen. 

 

Inmiddels verblijft, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr. M. Grollé 

 


