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Rotterdam, 23 november 2011 
 
 

De hoogedelgestrenge vrouwe 
mr B.C.M. van Buchem, 
Consumentenautoriteit 
Postbus 16759 
2500 BT  's-GRAVENHAGE 
 
tevens verzonden naar: consultatie@consumentenautoriteit.nl 
 
 

 
Betreft: Consultatie agenda Consumentenautoriteit 2012-2013 

 
 

Geachte mevrouw Van Buchem, 
 

Namens de Vereniging voor Reclamerecht reageren wij graag op uw uitnodiging d.d. 
31 oktober jl. om onze mening te geven over het Consultatiedocument Agenda 2012-
2013. 
 
De Vereniging voor Reclamerecht heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit 
van wetgeving, rechtspleging en de beroepsuitoefening door juristen op het gebied van 
reclame en marketing. De vereniging behartigt derhalve geen belangen van specifieke 
branches. 
 
Het consultatiedocument lezende heeft het bestuur van de Vereniging de suggestie ook 
de navolgende (rechts)gebieden in de focus te betrekken: 

  
1.  Onderzoek naar de betrouwbaarheid van consumenteninformatie, in het 
bijzonder die van informatie op vergelijkingssites en van allerlei andere vormen 
van informatie over producten en diensten via sociale media, in advertorials en 
infomercials. 

  
2.  Onderzoek naar de naleving van  de Wet Van Dam die per 1 december a.s. in 
werking treedt (contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar 
stilzwijgend worden verlengd). 

 
Voor wat betreft het door u genoemde aandachtsgebied nummer 3 'Intransparantie van 
prijzen in de reisbranche’ is de Vereniging van mening dat daarvan onderdeel zou 
dienen te zijn een transparante informatieplicht van vliegmaatschappijen richting de 
consument met betrekking tot hun juridische verplichting om bij vertraging financiële 
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schade te vergoeden. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie EU in het Sturgeon-
arrest van 19 november 2009 volgt dat luchtvaartpassagiers recht hebben op een 
(gestandaardiseerde) compensatie bij een vertraagde aankomst van meer dan drie uur, 
behoudens buitengewone omstandigheden, waarbij de hoogte van de vergoeding 
gebaseerd dient te worden op artikel 7 van de Europese Verordening 261/2004. In de 
praktijk blijkt echter dat luchtvaartmaatschappijen claims in eerste instantie 
routinematig afwijzen onder mededeling dat zij zich niet tot vergoeding gehouden 
achten. Dergelijke mededelingen vallen binnen het bereik van Uw toezicht. Naar de 
mening van de Vereniging doet de Consumentenautoriteit er goed aan op dit punt een 
standpunt in te nemen.  
 
Tot slot spreekt de Vereniging de wens uit dat het onderwerp ‘Garanties en 
conformiteit’ dat voor 2010/2011 op de agenda stond nog steeds een belangrijke focus 
blijft. De ervaring leert dat naleving nog zeer te wensen overlaat, zodanig dat het naar 
ons oordeel de status aandachtsgebied nog steeds blijft verdienen. 
 
Graag zullen wij u desgewenst een nadere toelichting geven. 
 
Wij danken u voor uw consultatieverzoek en hopen van harte dat ook in de toekomst 
een vruchtbare gedachtewisseling kan bestaan. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Vereniging voor Reclamerecht, 
i.o.  

  
  
  
Ebba H. Hoogenraad, voorzitter   Willem J.H. Leppink,  secretaris 
 

 

 


