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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de 
Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 

 
 

1. Aanleiding 
 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), hecht grote waarde aan het 
voorkomen van consumentenschade en het bewerkstellingen van een gelijk speelveld 
in de reisbranche in het kader van prijstransparantie. Om meer transparantie in de 
reisbranche te bewerkstelligen heeft ACM al in 2013 in vijf aandachtspunten kenbaar 
gemaakt waar haar focus ligt bij het toezicht op en de handhaving van de wet. 1 Drie 
van deze aandachtspunten zien op de vermelding en de weergave van de prijs, 
namelijk: 

 
1) de prijs zoals weergegeven in de advertentie is de prijs waarvoor het aanbod 

geboekt kan worden; 
2) alle vaste onvermijdbare kosten zijn in de advertentieprijs inbegrepen; 
3) alle variabele onvermijdbare kosten worden direct bij de advertentieprijs op 

transparante wijze weergegeven alsmede de hoogte ervan. 

 
2. Bij de bekendmaking van de aandachtspunten heeft ACM meegedeeld dat zij actief zou 

handhaven.2 

3. Op 12 december 2013 heeft ACM door middel van een persbericht bekend gemaakt dat 
de transparantie van de prijzen in de reisbranche was verbeterd, maar nog niet 
voldoende en dat zij streng zou optreden tegen bedrijven die de regels niet naleven3. In 
het persbericht heeft ACM tevens aangegeven dat zij de ontwikkelingen in de 
reisbranche zou blijven volgen. 

 
 

1 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11461/Aandachtspunten-voor-handhaving-van-prijstransparantie-in- 
de-reisbranche/. 
2 Het document ‘Aandachtspunten voor handhaving van prijstransparantie in de reisbranche’ is op 27 mei 2013 met een 
nieuwsbericht op de website van ACM gepubliceerd: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11460/Toezichthouder- 
wil-duidelijker-prijzen-in-de-reisbranche/ 
3   https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12403/Transparantie-reisprijzen-verbeterd-maar-nog-niet-voldoende/ 
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4. In het kader van die actieve handhaving heeft ACM bij veel bedrijven gecontroleerd of zij 
wet- en regelgeving naleefden. Tientallen bedrijven zijn aangesproken en hebben daarop 
hun website aangepast. 

 
5. Eén van die bedrijven betrof D-rt Groep B.V. (hierna: D-rt Groep), dat door middel van de 

websites D-reizen.nl en vx.nl consumenten online reisdiensten en producten aanbiedt. 
 

6. In dit verband en mede naar aanleiding van signalen, hebben toezichthouders van ACM 
in de periode van 17 juni 2016 tot 25 augustus 2016 de websites D-reizen.nl en vx.nl  
van D-rt Groep diverse malen ambtshalve gecontroleerd en getoetst aan de 
Luchtvaartverordening4 en de Wet oneerlijke handelspraktijken5. De controles spitsten 
zich toe op transparantie bij prijsaanbiedingen via de website. In het bijzonder is gelet 
op bijkomende kosten. Bij deze controles bleek dat de websites D-reizen.nl en vx.nl van 
D-rt Groep niet voldeden aan geldende wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de 
bevindingen op die websites heeft ACM D-rt Groep per brief geïnformeerd dat zij een 
formeel onderzoek heeft ingesteld. 

 
7. Op 7 oktober 2016 heeft D-rt bij ACM vervolgens een aanvraag ingediend tot het bindend 

verklaren van een toezegging als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit 
Consument en Markt (hierna: de Instellingswet). 

 
 

2. Inhoud van de aanvraag 
 

8. D-rt Groep verzoekt ACM de volgende toezegging op grond van artikel 12h van de 
Instellingswet bindend te verklaren: 

 
o D-rt Groep zal haar website D-reizen.nl (homepage, resultaatpagina en 

accomodatiepagina) aanpassen, door de tekst ‘exclusief eventuele verplichte extra 
kosten ter plaatste’ enkel te tonen (achter het i-icoontje) ofwel bij de top 10 of top 
5, indien sprake is van eigen vervoer reizen, c.q. wanneer in de top 10 of top 5 
eigen vervoer reizen worden getoond. 

 
o D-rt Groep zal haar website D-reizen.nl aanpassen door op de Homepage, via de 

Topbar, een item toe te voegen onder ‘service en contact’, waar bezoekers van de 
 
 

 

4 Verordening (EG) Nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 
2008 inzake de gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L293). 
5 Zie voor de Wet oneerlijke handelspraktijken de artikelen 6:193a tot en met 6:193j van het Burgerlijk Wetboek. 
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website extra informatie kunnen vinden over de verplichte extra kosten ter plaatse, 
bagagekosten en betaalkosten. 

 
o D-rt Groep zal ACM pro-actief informeren over effectuering van de toezeggingen 

c.q. de wijzigingen van haar website D-reizen.nl in dat kader. 
 

o Deze toezegging zal op korte termijn worden geëffectueerd, in elk geval voor 
ultimo december 2016. Deze planning is gebaseerd op de benodigde technische 
aanpassingen, waarbij D-rt Groep zich zal inspannen om een en ander zo mogelijk 
eerder te realiseren. 

 
o D-rt Groep zal haar website vx.nl aanpassen teneinde tegemoet te komen aan de 

op haar rustende verplichtingen van (prijs)transparantie. Deze wijzigingen worden 
zo snel mogelijk in 2017 doorgevoerd. D-rt groep zal ACM pro-actief informeren 
ten aanzien van de voortgang in de wijzigingen van haar website vx.nl 

 
o D-rt Groep heeft er geen bezwaar tegen dat het uiteindelijke toezeggingsbesluit 

van ACM en de toezegging van D-rt Groep in dat kader, wordt gepubliceerd.” 
 
 

3. Wettelijk kader 
 

9. Op basis van artikel 12h van de Instellingswet kan ACM het besluit nemen een 
toezeggingsaanvraag van een marktorganisatie bindend te verklaren. Met het bindend 
verklaren van een toezegging vervalt in deze zaak de bevoegdheid van ACM tot het 
opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom aan die 
marktorganisatie. De aanvraag moet worden ingediend voordat ACM een besluit 
omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom heeft 
genomen. 

 
10. Nadat ACM een besluit tot bindend verklaring heeft genomen, dient de marktorganisatie 

zich overeenkomstig het besluit te gedragen (artikel 12h, vijfde lid, Instellingswet). Het 
besluit wordt voor een bepaalde periode gegeven en kan door ACM worden verlengd 
(artikel 12h, zesde lid, Instellingswet). Als een marktorganisatie zich niet 
overeenkomstig het besluit gedraagt riskeert de marktorganisatie een bestuurlijke boete 
(artikel 12m, tweede lid, Instellingswet) of kan ACM het besluit intrekken of wijzigen 
(artikel 12h, zevende lid onder c, Instellingswet). 
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11. Volgens artikel 12h, tweede lid, Instellingswet kan ACM besluiten tot het bindend 
verklaren van een gedane toezegging indien ACM dat doelmatiger acht dan het 
opleggen van een boete of een last onder dwangsom. 

 
12. De aanvraag dient: 

 
a. het voor ACM aannemelijk te maken dat D-RT Groep de toezegging op 

controleerbare wijze zal naleven; en 
 

b. ACM ervan te verzekeren dat D-RT Groep door de toezegging in 
overeenstemming handelt met het wettelijk voorschrift of het verbod waarover de 
toezegging wordt gedaan. 

 
13. Daarnaast betrekt ACM in haar afweging of een toezeggingsbesluit doelmatiger is dan 

het opleggen van een boete of een last onder dwangsom de fase waarin een onderzoek 
naar een vermoedelijke overtreding zich bevindt en de aard van de overtreding. 

 
 

4. Het oordeel van ACM 
 

14. D-rt Groep heeft in de onderzoeksfase, ruim voor ACM tot een afronding van het 
onderzoeksrapport kon komen, aangegeven een toezegging bindend te willen laten 
verklaren door ACM. 

 
15. D-rt Groep heeft in reactie op de aankondiging van een onderzoek reeds een aantal 

verbeterpunten ten aanzien van vermelding van bijkomende kosten op haar website 
d-reizen.nl aangepast conform wet- en regelgeving. Daarmee heeft zij snel de meeste 
bezwaren van ACM waarop het onderzoek zag weggenomen. 

 
16. D-rt Groep is bereid de informatie over de bagagekosten duidelijker te vermelden. Met 

betrekking tot de informatievoorziening ten aanzien van de bagagekosten en eventuele 
bijkomende kosten hiervoor, zegt D-rt Groep toe deze informatie zo snel mogelijk en zo 
transparant mogelijk te zullen vermelden. 

 
17. Bovendien zegt D-rt Groep toe dit ook op haar website vx.nl te zullen doorvoeren en in 

het vervolg de kosten duidelijk en transparant vermeld te zullen houden. D-rt Groep is 
hiermee verder gegaan dan de focus van het onderzoek. 

 
18. D-rt Groep geeft ACM steeds tijdig inzicht in de door haar doorgevoerde wijzigingen. 

ACM wordt zo in staat gesteld de naleving van de toezegging te controleren. 
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19. Hiermee zijn niet alleen de bezwaren van ACM weggenomen, maar is het – gelet op de 
reikwijdte van de toezegging van D-rt Groep – in dit geval doelmatig voor ACM om de 
verzochte toezegging bindend te verklaren. 

 
 

5. Besluit 
 

20. Gelet op artikel 12h, tweede lid, Instellingswet, deelt ACM mede dat zij de hierboven in 
hoofdstuk 2 aangehaalde toezegging gedurende een periode van twee jaar na 
dagtekening van dit besluit bindend verklaart voor D-rt groep. 

 
21. Daarmee vervalt voor ACM de bevoegdheid om het tegen D-rt groep ingestelde 

onderzoek in deze zaak voort te zetten, een en ander onverlet de ambtelijke 
bevoegdheden tot toezicht op de naleving van de toezegging. 

 
 

De Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

 
w.g. 

 
 

mr. B.C.M. van Buchem 
Directeur Consumenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, 
Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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