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1. Aanleiding en opzet werkgroep 

 

1.1. Inleiding 
 

Het ANVR-bestuur heeft in mei 2021 een werkgroep ’Herziening financiële structuur reisbranche’ 

ingesteld. De taak van de werkgroep is:   

 

• Het bezien van de financiële structuur van de reisbranche en de juridische verhoudingen 

(waaronder de agentuurvoorwaarden);   

• Het komen tot voorstellen voor verbeteringen gericht op het verminderen van de 

onderlinge risico’s en de risico’s voor klanten;  

• Het komen tot een meer efficiënte inrichting van de financiële processen in de 

reisbranche.  

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van reisagenten, ZSO’s, reisorganisatoren en een 

consolidator. Tevens is de directeur van SGR gevraagd deel te nemen. Het ANVR-secretariaat en 

de ANVR-juridisch adviseur ondersteunden de werkgroep. De directeur van de ANVR leidde de 

vergaderingen. De samenstelling van de werkgroep is opgenomen in de bijlage.  

 

De werkgroep heeft in oktober 2021 een tussenrapportage gepubliceerd. Hierop konden leden  

reageren. In de maanden daarna is de rapportage verder afgerond. De rapportage kan als input 

worden gebruikt voor het onderzoek dat in 2022 zal worden uitgevoerd in opdracht van het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

 

1.2. Aanleiding 

 
Aanleiding voor de instelling van de werkgroep was een aantal ontwikkelingen in de branche die 

om een nader onderzoek vroegen:   

 

- Noodzaak acute overheidshulp 

De snelle ontwikkeling van corona in maart 2020 leidde tot duizenden annuleringen van reeds 

geboekte reizen. De wettelijke terugbetalingsverplichting veroorzaakte een groot  

liquiditeitstekort in de reisbranche. Met het uitgeven van Reisvouchers konden acute 

faillissementen worden voorkomen. De garantie van deze vouchers door SGR gaf klanten de 

zekerheid dat men de vouchers op een later moment zou kunnen besteden. De overheid 

verstrekte  hiervoor aan SGR een faciliteit van € 150 mln (die verder niet benut is). 

Het voortduren van de coronacrisis, ook na de zomer, stelde de branche voor het probleem dat de 

vouchers (met een looptijd van max. een jaar) wel eens niet besteed zouden kunnen worden aan 

nieuwe reizen en derhalve de bedrijven alsnog tot terugbetaling zouden moeten overgaan. ANVR 

en SGR richtten daarom een Voucherfonds voor de reisbranche op met als doel de terugbetaling 

van vouchers te faciliteren door uitgifte van leningen aan de reisondernemingen. Voor dit 

Voucherfonds stelde de overheid een krediet beschikbaar van max. € 400 mln.  

Deze ontwikkelingen geven aan dat zonder hulp van de overheid (naast  generieke steunverlening) 

de reisbranche in grote problemen zou zijn geraakt. 
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- Kamervragen over financiële kwetsbaarheid reissector 

In de Tweede Kamer zijn tijdens een Kamerdebat over Toerisme in oktober 2020  zorgen geuit 

over de financiële situatie van de reisbranche. Concreet is door de Kamerleden Moorlag en 

Aartsen1 gesteld:  “overwegende dat de covidpandemie enorme financiële risico’s en 

kwetsbaarheden blootlegt in de financieel-economische structuur van de reissector; overwegende 

dat dit in belangrijke mate wordt veroorzaakt door het systeem waarin consumenten en andere 

partijen in de reisketen reissommen ver vooruit betalen” en is door hen aan de regering verzocht 

“onafhankelijk en deskundig te laten onderzoeken op welke wijze de financieringsstructuur van de 

reissector minder kwetsbaar kan worden gemaakt en daarbij relevante partijen, zoals 

consumentenorganisaties en (mkb-)reisondernemers, te betrekken”.  

Weliswaar is tot op heden geen uitvoering gegeven aan dit verzoek, maar het geeft wel aan dat er 

ook in breder verband zorgen zijn over de financiële situatie van de reisbranche. 

 

- Miljoenenschade door faillissement D-rt 

Op 6 april 2021 werd de grootste reisretailer de D-rt Groep, het moederbedrijf van 285 D-reizen 

winkels, failliet verklaard. Het faillissement had en heeft nog steeds een grote impact op de 

reisbranche.  

Meer dan een derde van de verkooppunten in de winkelstraten viel weg. Meer dan 1100 

medewerkers verloren hun baan. Aangezien D-rt bemiddelde in reisovereenkomsten tussen klant  

en reisorganisator en door D-rt duizenden vouchers waren uitgegeven, zijn de gevolgen immens.  

SGR schat in totaal meer dan € 40 mln. aan schade te moeten uitkeren aan consumenten.  € 20-25 

mln. zal vervolgens  door SGR worden verhaald op reisorganisatoren. Het betreft hier schade van 

door reisorganisatoren uitgegeven vouchers waar geen betalingen aan reisorganisatoren 

tegenover staan. Daarnaast hebben reisorganisatoren nog een (onbekend) bedrag aan schade 

vanwege door D-rt aan de klant reeds verkochte reizen waarvoor de reisorganisator nog geen 

betaling heeft  ontvangen van D-rt, maar welke reizen wél door de reisorganisator moeten 

worden uitgevoerd.  

Er is tevens een miljoenenschade bij airlines vanwege terugbetalingen aan D-rt van geannuleerde 

tickets waarbij deze gelden door D-rt niet zijn terugbetaald aan consumenten. Tenslotte is er nog 

een onbekend bedrag aan schade bij consumenten vanwege niet gegarandeerde tegoedbonnen, 

cadeaucheques, e.d. Curatoren bij het faillissement doen op dit moment onderzoek  en externe en 

interne accountants gaan zich met het rechtmatigheidsonderzoek bezighouden2. Anders gesteld: 

Waar zijn al deze miljoenen gelden gebleven? De vraag voor de reisbranche is echter: Hoe is het 

mogelijk dat dit in de reisbranche kan plaatsvinden en hoe kan dit in de toekomst worden 

voorkomen?  

 

- Verhoudingen in reisbranche onder druk 

Het financiële debacle van D-rt heeft de branche onder enorme druk gezet. De branche werkt in 

veel gevallen op basis van een agentuur tussen reisagenten en reisorganisatoren. De vraag is of de 

bestaande ‘checks and balances’ wel voldoende hebben gewerkt. Enkele reisorganisatoren 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20047&did=2020D43062  
2 https://fd.nl/ondernemen/1407230/curatoren-starten-onderzoek-naar-oud-bestuurders-d-reizen en 
de faillissementsverslagen op https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1615337/d-rt-
groep-b-v.aspx  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20047&did=2020D43062
https://fd.nl/ondernemen/1407230/curatoren-starten-onderzoek-naar-oud-bestuurders-d-reizen
https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1615337/d-rt-groep-b-v.aspx
https://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/1615337/d-rt-groep-b-v.aspx
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hebben daarom de eisen aangescherpt of zijn gestopt met levering aan/via de reisretail. Dit stelt 

vervolgens ook de gezonde, bonafide reisretailers voor grote problemen.  

 

1.3 Aanpak 
 

De werkgroep heeft concreet de volgende aanpak gevolgd: 

-  Bespreking oorzaken financiële problematiek reisbranche. Inventarisatie analyse per  

       werkgroeplid (Hfd. 2); 

-  Bespreking oplossingsrichtingen (Hfd. 3); 

-  Advies richting overheid, advies richting branche (Hfd. 4) 

 

De werkzaamheden van de werkgroep stonden onder tijdsdruk gelet op de besprekingen over de 

agentuurovereenkomsten dit najaar. Partijen hebben daarom parallel aan de besprekingen een 

aanvang gemaakt met de actualisering van de ANVR-Model-agentuurvoorwaarden uit 2018.  

Gelet op de besprekingen over zowel de financiële problematiek als de Agentuurvoorwaarden 

heeft de ANVR de leden opgeroepen op dit moment geen verstrekkende wijzigingen door te 

voeren en de tussen- en eindrapportage van de werkgroep af te wachten. Het is uiteraard aan 

agenten en reisorganisatoren om hier over te besluiten. 

In de praktijk is hier grotendeels gehoor aan gegeven. De actualisering van de Model-

agentuurvoorwaarden kon eind 2021 met succes worden afgerond. In januari 2022 zijn de nieuwe 

Model-agentuurvoorwaarden 2022 aan de ANVR-leden gepresenteerd.  
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2. Analyse van de problematiek 

 

2.1 Systeem werkte redelijk (tot maart 2020). 
 

De reisbranche is een seizoenmatige sector. Klanten boeken maanden vooruit om met het gezin in 

de zomer of een andere schoolvakantie op reis te gaan. Leveranciers, zoals airlines, eisen – zeker 

voor deze hoogseizoenboekingen – volledige betaling vooraf. Wie niet lang van te voren schaarse 

topaccommodaties op populaire bestemmingen reserveert en gedeeltelijk of vaak zelfs volledig 

vooruitbetaalt, vist achter het net. De Nederlandse reiziger concurreert hierbij niet alleen met 

andere Nederlanders, maar ook met vakantiegangers uit andere landen die graag op vakantie 

gaan en lang van tevoren de mooiste accommodaties willen reserveren.  

 

Reizen is bij uitstek een internationale sector, waarbij je als Nederlandse branche niet in staat bent 

om de regels te bepalen of te wijzigen. De onvermijdelijke periode tussen boeken,(aan)betalen en 

seizoensgebonden reizen, is fundamenteel anders dan in andere sectoren. Het betekent tevens 

dat liquiditeiten in de reisbranche enorm fluctueren. Dit patroon is inherent aan de branche, maar 

kan potentieel leiden tot grote financiële risico’s voor klanten door hun vooruitbetalingen.  

Op grond van Europese verordeningen hebben nationale wetgevers daarom bepaald dat 

reisbedrijven garanties moeten geven voor het geval ze niet (meer) aan hun financiële 

verplichtingen kunnen voldoen. Deze eis is opgenomen in de Wet op de Pakketreisovereenkomst. 

Deze wettelijke verplichting dwingt reisbedrijven feitelijk om een regeling te treffen buiten het 

eigen bedrijf. Elke voorziening binnen het bedrijf zal immers, bij faillissement, direct door een 

curator worden opgeëist.  

In de praktijk kunnen bedrijven dit op verschillende manier oplossen. 

 

- Verzekeren 

In sommige landen kunnen bedrijven zich hiertegen verzekeren. De recente praktijk leert echter 

dat verzekeraars (in België, Duitsland, Frankrijk) dit soort polissen opzeggen en zich uit de 

reismarkt terugtrekken.  

- Escrow 

Een andere oplossing is een escrow: de klant betaalt dan niet aan het reisbedrijf, maar betaalt aan 

een derdenrekening. Deze rekening wordt pas gedeblokkeerd zodra de reis is genoten. Dit creëert 

uiteraard liquiditeitsproblemen (zeker voor starters) wanneer ingekochte reisdiensten vooruit 

moeten worden betaald. In de reisbranche biedt  STO-Garant (www.sto-garant.nl) deze 

mogelijkheid. Voor zeer kleine touroperators met een eigen vermogen is dit een eenvoudig 

alternatief. Zodra deze bedrijven groter worden, wordt de liquiditeitsproblematiek te groot en 

stapt men in de praktijk over naar een ander garantiefonds.  

- Garantiefonds 

Bedrijven sluiten zich aan bij een garantiefonds en stellen een bankgarantie waarvan de hoogte 

afhankelijk is van hun financiële situatie. Jaarlijks checkt het garantiefonds aan de hand van 

financiële gegevens van de deelnemers of zij voor betrokken deelnemers ook voor de toekomst 

een garantie kan afgeven. Het risico wordt gespreid door deelname van veel bedrijven. Nederland 

beschikt al meer dan 35 jaar over de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Door goede 

bedrijfsvoering kon jaren geleden de consumentenbijdrage per reiziger of boeking  voor de 

http://www.sto-garant.nl/
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regeling worden afgeschaft. Ondanks de faillissementen van grote reisbedrijven als OAD, Thomas 

Cook Nederland en Travelbird heeft SGR inmiddels een flink eigen vermogen opgebouwd en is 

SGR een voorbeeld voor andere landen.  

Naast SGR zijn er inmiddels ook 2 andere garantiefondsen:  GGTO en VZR Garant. Garantiefonds 

GGTO is ontstaan als alternatief voor kleine direct-selling touroperators. Zij verzekeren in principe 

bedrijven met een risicodragende omzet tot € 1 mln.  

VZR Garant vindt zijn oorsprong in bedrijven uit de zeil- en watersport, maar ook andere 

touroperators kunnen zich hierbij aansluiten. VZR Garant is een onderlinge: Alle deelnemers staan 

gezamenlijk garant voor de door reizigers vooruitbetaalde gelden. VZR Garant is specifiek ingericht 

op organisaties die geen klassieke reisaanbieder zijn, maar toch pakketreizen aanbieden. 

 

Agentuur en kernratio’s 

Binnen de branche leveren bedrijven aan elkaar. ANVR checkt of bedrijven zijn verzekerd, 

deelnemer zijn van SGR,CF e.d., daarbij wordt in de meeste gevallen gewerkt op basis van de 

ANVR-Model-agentuurvoorwaarden, met uiteraard afwijkingen/aanvullingen. Reisorganisatoren 

kunnen de financiële situatie van hun reisagenten checken. Hiervoor is meer dan 10 jaar geleden 

een systeem met kernratio’s ontwikkeld. Accountants kunnen op basis van de jaarrekening van 

reisagenten een 8-tal kernratio’s berekenen. Aangezien de ratio’s op eenzelfde wijze worden 

berekend, krijgen reisorganisatoren zo snel inzicht in de financiële situatie van hun reisagenten en 

kunnen die ook vergelijken. Dit systeem wordt in de praktijk nog steeds gebruikt. Het systeem 

voorkomt geen faillissementen, maar signaleert wel financiële problemen.  

Niet alle agenten leveren de kernratio’s aan. Niet alle reisorganisatoren vragen er naar. Bij een 

snel verslechterende financiële situatie van een reisagent - bijvoorbeeld door volledig wegvallende 

boekingen - werkt het systeem van kernratio’s niet of te traag. In kwartaalaanlevering van slechts 

enkele cijfers uit de eigen boekhouding is voorzien, maar dit wordt in de praktijk niet gebruikt.  

 

SEPA-betalingen 

Reisagenten betalen touroperators wanneer door de klant een boeking wordt gemaakt. Naast 

deze aanbetaling vindt enkele weken voor vertrek een restantbetaling plaats. De betalingen 

vinden plaats via SEPA-incasso’s. In de praktijk werkt dit vrij goed, maar er zijn wel enkele 

kanttekeningen:  

- een vertraging in de registratie van de boeking leidt ook tot een vertraging in de betaling; 

- klanten betalen soms de volledige reissom al bij boeken óf betalen het restant (te) ruim voor 

vertrek . Reisorganisatoren lopen zo een voor hen onbekend risico.  

 

Ondanks deze kanttekeningen hebben deze systemen tot nu toe redelijk gefunctioneerd. In elke 

sector gaan bedrijven failliet en is er schade. Dit is onvermijdelijk en gezond voor een sector. De 

schade moet uiteraard niet te groot zijn. Kijkend naar de verliezen voor het garantiefonds en 

verliezen tussen de bedrijven onderling, was er tot maart 2020 geen fundamentele noodzaak tot 

wijziging van het systeem.  

 

2.2.  Covid-19  is exceptioneel 
 

Reizen naar andere landen gaat meestal goed, maar niet altijd. Als geen ander is de reisbranche 
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ingesteld op het werken met tegenslagen. Nederland is een stabiel en veilig land, maar dat is 

echter lang niet altijd het geval op de vakantiebestemmingen. Aardbevingen, stakingen, 

vogelgriep, aanslagen, noodweer en tsunami’s: de reisbranche heeft het allemaal meegemaakt. 

Ook gebeurtenissen met mondiale effecten als 9/11, Sars of de uitbarsting van de vulkaan 

Eyjafjallajökull hebben laten zien dat reisbedrijven zeer adequaat hierop kunnen 

reageren/anticiperen en dat klanten met georganiseerde reizen het beste af zijn.  

De Covid-pandemie is van een andere orde en raakt niet alleen de reisbranche.  

 

De Covid-pandemie raakt de hele economie 

De Covid-pandemie leidde tot zware ingrepen van de overheid en maandenlange sluiting  van 

winkels en kantoren. Dit heeft de hele economie getroffen in Nederland en de rest van de wereld.  

De reissector is één van de zwaarst getroffen sectoren door Covid’19, maar ook andere minder 

zwaar getroffen sectoren hebben alleen kunnen overleven door een beroep te doen op de 

overheid. Direct in maart 2020 heeft de overheid via NOW en TVL-regelingen miljarden 

beschikbaar gesteld aan Nederlandse bedrijven. Daarnaast werden de krediet- en 

leningsfaciliteiten verruimd. Specifiek voor de reissector is snel een vouchergarantie garantie aan 

SGR van €150 mln beschikbaar gesteld en is begin 2021 ook een lening voor een voucherfonds van 

(max.) €400 mln verstrekt. De algemene én sectorspecifieke financiele ondersteuning hebben 

ongetwijfeld een complete meltdown van de reissector voorkomen. De werkgroep benadrukt dat 

de reissector echter geen uitzondering is. Vrijwel alle andere sectoren hebben gebruik gemaakt 

van de algemene financiele Covid-regelingen en er zijn door de overheid voor andere sectoren ook 

specifieke maatregelen genomen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het directe economische 

gevolg van de Covid-pandemie zo exceptioneel is dat vele sectoren acuut financiele hulp van de 

overheid nodig hadden. Hieruit kan en mag niet geconcludeerd worden dat het Nederlandse 

bedrijfsleven financieel zwak is en onvoldoende was voorbereid. 

Wat betreft de specifieke hulp voor de reissector wordt opgemerkt dat de verstrekte leningen 

gewoon door de sector met rente moeten worden terugbetaald. SGR loopt daarbij het directe 

risico wanneer de voucherleningen niet worden terugbetaald. Ev. tekorten in het SGR vermogen 

wordt door reisconsumenten en reissector aangevuld.  Het feitelijke terugbetalingsrisico voor de 

overheid is dus zeer beperkt. Net als voor andere sectoren betekent de noodzaak van financiele 

steun/garanties van de overheid voor de reisbranche niet automatisch dat de financiele structuur 

van de sector niet deugt en moet worden aangepast. 

 

De Covid-pandemie is fundamenteel anders. 

De Covid’19 pandemie heeft juist de reisbranche bijzonder zwaar geraakt. Ten eerste is er niet 

eerder een calamiteit geweest waarbij een feitelijk verbod op vakantiereizen door de overheid is 

ingesteld voor zo goed als de hele wereld, niet alleen voor reizen per vliegtuig, maar ook voor 

trein/bus en zelfs bij eigen vervoer. 

Ten tweede is er niet eerder een calamiteit geweest waarbij er voor vele maanden een feitelijk 

verbod op vakantiereizen heeft bestaan.3 

Deze combinatie van overheidsmaatregelen stelt de reisbranche voor een onmogelijke situatie. 

ANVR-reisondernemers hadden over 2020 een omzetterugval van ongeveer 85% t.o.v. 2019. Voor 

 
3 Op 14/12/21 maakt Minister-president Rutte een algemeen reisverbod bekend voor niet-essentiele 
reizen voor een periode van 3 maanden zie https://www.youtube.com/watch?v=uE7MT8-2tT0  

https://www.youtube.com/watch?v=uE7MT8-2tT0
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2021 is de verwachting niet zoveel beter. Een volledig herstel (d.w.z. vergelijkbaar met 2019) 

wordt in 2022 nog niet verwacht. Medio 2021 kwamen er meer reismogelijkheden, maar met 

name voor EU-bestemmingen. De VS, China, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland en vele andere 

landen bleven potdicht als vakantiebestemming. Vooral reisorganisatoren op verre bestemmingen 

konden zo geen reizen organiseren; enerzijds vanwege de Nederlandse reisadvisering, anderzijds  

omdat ontvangende landen geen toeristen toelieten. Voor bestemmingen buiten Europa  zijn 

(maart 2022) de reisbeperkingen door Nederland versoepeld , maar voor veel van die 

bestemmingen geldt dat het nog maanden kan duren voordat men weer toeristen toelaat. 

Onbekend is nog wat de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne. Samen met de 

evenementenbranche is de reisbranche zonder enige twijfel de door Covid zwaarst getroffen 

sector. 

 

NB: De Covid-crisis is geen ‘bankencrisis’; de Covid-crisis wordt niet veroorzaakt door en heeft 

geen enkele relatie met de structuur van de branche of wijze waarop de branche is gefinancierd. 

Zelfs de financieel aller gezondste reisbedrijven in Nederland en in tal van andere landen moesten 

in de afgelopen maanden een beroep doen op de overheid. Reisbedrijven in de hele wereld 

verkeren in een diepe crisis. Er is geen sprake van een probleem dat alleen speelt bij de 

Nederlandse reisbranche. 

 

Vergelijking met de luchtvaartbranche 

In dit kader is het wellicht verhelderend om de vergelijking te maken tussen het businessmodel 

van de reiswereld en dat van luchtvaartmaatschappijen. Airlines zijn immers nog veel 

kwetsbaarder voor crises zoals Covid.  

Bij airlines is bovendien geen sprake van vooruitbetalingen aan leveranciers zoals bij veel 

reisbedrijven; de kasgelden die gegenereerd worden door vooruitbetalingen van klanten worden 

niet gereserveerd, maar direct aangewend voor de betalingen in de reguliere bedrijfsvoering. De 

acute liquiditeitsbehoefte van reisbedrijven - en de daarmee gepaard gaande noodzaak om 

vouchers uit te geven - is het gevolg van ‘trapped cash’, de vooruitbetalingen van klanten zijn 

gebruikt voor vooruitbetalingen aan leveranciers (zoals accommodatieverschaffers en airlines) die 

na  massale annulering van de reizen als gevolg van de Covid-crisis niet of slechts voor een klein 

deel in staat waren om deze vooruitbetalingen direct te restitueren. Hierdoor is een mismatch 

ontstaan tussen de terugbetalingsverplichting aan consumenten op korte termijn en de 

onmogelijkheid om de vooruitbetalingen aan leveranciers eerder te recupereren dan op het 

moment dat er weer reizen kunnen worden uitgevoerd. Het grote verschil is echter dat in de 

reiswereld in de meeste gevallen tegenover de voucherwaarde een vergelijkbaar bedrag staat aan 

vooruitbetalingen aan leveranciers  en dat is in de luchtvaart niet het geval. 

 

2.3 Problematiek niet beperkt tot Nederland  
 

Als hierboven aangetoond beschikte de reisbranche over een redelijk werkend systeem. Dit 

systeem bleek echter niet bestand te zijn tegen een Covid-19 crisis waarbij de verregaande 

aansprakelijkheid en de verplichting tot directe terugbetaling bij annuleringen als een financiële 

boemerang de reisbranche trof. De werkgroep constateert echter dat de Nederlandse reisbranche 

in dit opzicht niet uniek is.  

In vele andere landen ging men over tot het geven van uitstel van terugbetaling aan de klant. Dit 
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leidde tot een procedure van de Europese Commissie tegen 10 lidstaten.4 Nederland hoorde hier 

niet bij (zie verder 3.1).   

In de belangrijke (buur-)landen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leidde de Corona-

problematiek tot fundamentele aanpassingen of voorstellen hiertoe. 

 

Duitsland 

In Duitsland is het garantiesysteem recent fundamenteel gewijzigd. Het faillissement van Thomas 

Cook in september 2019 leidde tot forse financiële schade voor de Duitse overheid aangezien – in 

strijd met de Europese Package Travel Directive – verzekeringsbedrijven de aansprakelijkheid bij 

faillissement mochten beperken tot max. € 110 mln. De financiële schade in Duitsland was echter 

veel hoger en leidde dus tot het aanspreken van de Duitse overheid. 

Een paar maanden later schokte de COVID-19-pandemie de reisindustrie. Als gevolg hiervan 

trokken verzekeraars en banken zich terug uit het verzekeren van reisaanbieders of eisten hogere 

premies. Als gevolg hiervan besloot de federale regering het systeem te hervormen: 

reisaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro worden nu beschermd door een 

centraal reisverzekeringsfonds in plaats van door veel verzekeringsmaatschappijen en 

kredietinstellingen zoals voorheen: het Deutsche Reise Sicherungsfonds (zie www.drsf.reise) . 

Het DRSF beschermt sinds 1 november 2021 reizigers die een pakketreis of een reisarrangement 

hebben geboekt bij een reisaanbieder tegen het risico van insolventie van de betreffende 

reisaanbieder. Als een reisaanbieder, aangesloten bij het Duitse Reisverzekeringsfonds, zijn 

faillissement meldt, zorgt de DRSF ervoor dat de getroffen reizigers de (aan-)-betalingen krijgt 

teruggestort en zorgt ook voor een veilige terugreis van getroffen reizigers die al aan hun reis zijn 

begonnen.  

ANVR en SGR hebben gesprekken gevoerd met de Duitse overheid over de inrichting van het 

garantiefonds en op veel punten is het DRSF goed vergelijkbaar met de werkwijze van SGR.  

Het fonds wordt gefinancierd door vergoedingen die door de touroperators worden betaald. De 

totale dekking van het fonds zal eind 2027 minimaal 750 miljoen euro bedragen en is 

samengesteld uit het wettelijk streefkapitaal en de borgsommen van de reisaanbieders. De eisen 

voor deelname zijn flink hoger dan b.v. de deelname aan SGR. Reisaanbieders moeten een 

vergoeding betalen van 1% van hun jaaromzet en moeten een borgsom storten van minimaal 5% 

van de omzet. De feitelijk hoogte van de borgsom wordt bepaald door marktontwikkeling en 

kredietwaardigheid van de reisorganisator. Na goedkeuring moeten vervolgens 

kwartaalrapportages worden ingediend. 

Zolang het Duitse reisverzekeringsfonds niet over voldoende fondsvermogen beschikt, zal de 

Duitse overheid leningen verstrekken tot het bedrag van het verschil tussen de totale dekking 

enerzijds en het bestaande fondsvermogen en de borgsommen van insolvente reisaanbieders 

anderzijds.  

 

Verenigd Koninkrijk 

Ook in het VK piepte en kraakte het systeem in de afgelopen jaren. Begin oktober 2017 ging 

luchtvaartmaatschappij  Monarch failliet. 110.000 Klanten moesten op stel en sprong worden 

 
4 https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-hits-10-countries-with-voucher-gate-legal-
action/  

http://www.drsf.reise/
https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-hits-10-countries-with-voucher-gate-legal-action/
https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-hits-10-countries-with-voucher-gate-legal-action/
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geëvacueerd.5 Daarnaast werden de vluchten van nog eens 750.000 klanten geannuleerd.  

In het VK zit het systeem iets anders in elkaar dan in Nederland. Reisorganisaties die een reis 

verkopen met een vlucht die een ATOL-licentie heeft, betalen £ 2,50 per door ATOL beschermde 

passagier  aan het Air Travel Trust Fund (ATTF). Wanneer een ATOL-licentiehouder (zoals 

Monarch) failliet gaat, regelt de Engelse toezichthouder op de luchtvaart (CAA) de repatriëring van 

klanten en de terugbetalingen van nog uit te voeren maar door ATOL beschermde boekingen. De 

kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij het ATTF. Alleen al de Monarch-repatriëring 

kostte  53 mln. GBP.  

Dit was echter een schijntje vergeleken met de schade door het faillissement van Thomas Cook. In 

totaal moest na dit faillissement in 2019 vanuit  ATOL meer dan 448 mln. GBP worden betaald 

voor 300.000 VK-klanten6.  

Door CAA is toezicht gehouden op airlines (ook financieel), maar het is uitermate moeilijk om een 

bedrijf dat in financiële problemen verkeert effectief aan te pakken en de schade voor 

consumenten (dan wel voor de toezichthouder) te beperken. Niet zo vreemd dat in het VK werd 

aangedrongen op een herziening van het ATOL systeem. Alhoewel met het uittreden van het VK 

uit de EU men formeel afscheid zou kunnen nemen van de Package Travel Directive zijn de 

signalen uit het VK dat men (voorlopig) de PTD-regels -inclusief bescherming van klanten bij 

insolventie van de aanbieder- blijft volgen. 

Na een uitgebreide consultatieronde in 2021 worden door CAA op dit moment diverse opties 

gegeven die onderling nogal sterk verschillen, zoals:  

 

- Separatie van  betalingen door klanten  

Als onderdeel van dit voorstel zouden operationele kassaldi gescheiden worden gehouden van 

betalingen door  klanten. Cruciaal is dat er geen toegang tot de klantgelden zijn totdat de klant 

terugkeert van vakantie. Dit zal in feite vereisen dat ATOL-houdende operators hun activiteiten 

moeten financieren met alternatieve middelen of fondsen. Uiteraard heeft dit een enorme 

consequentie op de liquiditeit van de bedrijven; bedrijven lopen daarbij het risico dat hun bedrijf 

commercieel onrendabel wordt. 

 

- Verplichte garanties 

De bankgaranties verhogen wanneer een bedrijf niet meer aan bepaalde financiële criteria 

voldoet. 

 

- Aanpassing van de ATOL bijdrage 

De huidige ATOL bijdrage van 2,50 GBP zou hoger kunnen worden gesteld, meer kunnen variëren 

b.v. met de waarde van de reis of het risicoprofiel van het bedrijf, dan wel een combinatie van 

deze elementen. 

 

Een andere mogelijkheid  die wordt gesuggereerd, is de mogelijkheid om het risico te verzekeren 

 
5 
http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/The%20operation%20to%20help%20customers%20affected%20b
y%20the%20failure%20of%20the%20Monarch%20Airlines%20Group.pdf  
6 Jaarverslag CAA over 2020 zie http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/ATT_Accounts_2020.pdf  Anders 
dan in het VK (en Duitsland) was in NL nauwelijks tot geen schade voor het garantiefonds door het 
faillissement van Thomas Cook, hoofdzakelijk  door de gestelde bankgaranties. 

http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/The%20operation%20to%20help%20customers%20affected%20by%20the%20failure%20of%20the%20Monarch%20Airlines%20Group.pdf
http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/The%20operation%20to%20help%20customers%20affected%20by%20the%20failure%20of%20the%20Monarch%20Airlines%20Group.pdf
http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/ATT_Accounts_2020.pdf
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via een verzekeringsmaatschappij, net als in een aantal Europese landen.  

De CAA zal in het voorjaar van 2022 met voorstellen komen. Mede gelet op het feit dat veel 

bedrijven financieel kwetsbaar uit de Covid-periode komen, zal de CAA behoedzaam moeten 

opereren.  

 

 

2.4 Reisbranche heeft een verstrekkende aansprakelijkheid 
 

Het uitvoeren van vakantiereizen is geregeld in de Wet op de Pakketreisovereenkomst. De rechten 

van de consument zijn bij de herziening in 2018 nog verder versterkt ten opzichte van de situatie  

daarvoor.  

Art. 509 van deze wet stelt dat de reiziger ‘indien zich op de plaats van bestemming of in de 

onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die 

aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer 

naar de bestemming, het recht heeft de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis 

zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen’.  

Een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid is een situatie die zich voordoet 

onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks 

alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden zijn. Per saldo betekent dit dat 

mist/staking/aardbeving/oproer of wat dan ook, direct kan leiden tot annulering van de reis en de 

verplichting tot terugbetaling aan de klant binnen 14 dagen. Let wel: het gaat hier niet om 

situaties waarin reisondernemingen enig verwijt valt te maken. Indien dat het geval is, heeft de 

reiziger namelijk ook nog recht op een schadevergoeding.  

 

Reisbranche is financieel volledig aansprakelijk bij calamiteiten 

De reisorganisator is volledig aansprakelijk voor elk risico dat buiten zijn macht ligt;  terwijl 

bijvoorbeeld  aardbevingen of Sars onvoorspelbaar zijn in omvang of tijdstip. Daarboven op is de 

reisbranche ook nog wettelijk aansprakelijk voor een veilige repatriëring van de klant. In 2020 zijn  

door de reisbranche én op kosten van de reisbranche ongeveer 125.000 klanten uit alle hoeken 

van de wereld gerepatrieerd, vaak tegen zeer hoge kosten. Enige duizenden van hen – vaak de 

moeilijkste gevallen – zijn gerepatrieerd in nauwe samenwerking met het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

Art. 509 dwingt niet alleen reisorganisaties tot repatriëring, maar ook tot terugbetaling van het 

deel van de reis dat door de klant niet is genoten. De terugbetalingsverplichting geldt ook voor 

nog aan te vangen reizen die in het verleden zijn geboekt.  

Veel reisbedrijven moesten door Covid in april 2020 hun jaarcijfers over 2019 alsnog aanpassen 

aangezien de door hen in 2019 gemaakte boekingen voor zomer 2020 terugbetaald moesten 

worden.  

 

In de kleurcodering van landen adviseert de overheid bij “code oranje” om niet-essentiële reizen 

(zoals vakantie) niet te maken. In de praktijk betekent dit dat de klant met succes dit bij de rechter 

kan aanvoeren als onvermijdbare en buitengewone omstandigheid, zelfs als vakantiegangers 

vanuit de ons omringende landen deze vakantiebestemming wél mogen bezoeken. De 

kleurwijziging van een bestemming naar oranje stelde de branche voor hoge kosten. Klanten op de 

bestemming moesten versneld – en volledig voor rekening van de reisorganisator - worden 
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geëvacueerd en vakanties van klanten die nog moesten vertrekken, moesten door de 

reisorganisator worden geannuleerd en terugbetaald. Dit heeft tijdens de Covid-pandemie vele 

malen plaatsgevonden. Soms werden bestemmingen al een paar weken na het afschalen naar 

‘geel’ weer op ‘oranje’ gezet, waardoor het tijdelijk openzetten  van de bestemming en weer 

sluiten bij plotseling ‘oranje’ tot hoge kosten heeft geleid. De wet dwingt de reisbranche dus tot 

het nemen van een zeer ruime aansprakelijkheid met hoge kosten waarop de reisbranche geen 

enkele invloed op heeft, zeker in extreme gevallen zoals de huidige pandemie. Het mag duidelijk 

zijn dat de wetgever een dergelijke situatie nooit voor ogen heeft gehad bij het opstellen van deze 

wettelijke bepalingen.  

 
Het inperken van reismogelijkheden is de eerste stap geweest van de overheid in de hele Covid-

pandemie en daarentegen is het afschalen van de oranje reisadviezen naar weer normale, niet 

corona-gerelateerde reisadviezen voor toeristische reizen ongeveer de laatste stap geweest in het 

beëindigen van de maatregelen.7 Elk land nam en neemt nog steeds eigen maatregelen en wijzigt 

dit ook nog eens frequent. Voor klanten is er geen peil op te trekken en Europese afstemming 

heeft hopeloos gefaald. 

 

De ANVR heeft daarom zelf noodgedwongen maar verantwoord het initiatief genomen tot het 

stimuleren van toeristische reizen ondanks de oranje-kleurcodering. Echter, slechts een deel van 

de klanten pakt dit op. De meeste reizigers volgen in de praktijk de (reis)advisering van de 

overheid. De reisadvisering is – na lang talmen van de overheid – medio februari 2022 grotendeels 

aangepast.  

De kosten voor annulering/omboeking e.d. worden in de huidige wet- en regelgeving volledig en 

uitsluitend bij de reisorganisator gelegd. De wetgever eist ook nog eens dat bij een annulering 

(vanwege Nederlandse reisbeperkingen of eisen in het bestemmingsland) de klant binnen 14 

dagen moet worden terugbetaald, ongeacht of reeds (aan)betalingen zijn verricht aan 

leveranciers.   

 

2.5  Sterke onderlinge afhankelijkheid en afhankelijkheid van airlines 
 

Sterke onderlinge afhankelijkheid; risico domino-effect 

In de branche bestaat een sterke afhankelijkheid tussen allerlei partijen. Een kink in de kabel kan 

zo flink doorwerken. Enkele voorbeelden  

-  Reisagent < > reisorganisator   

-  Reisorganisator < > beddenbank < > hotel 

-  Reisagent < > reisorganisator < > consolidator < > airline 

-  Reisorganisator < > broker < > autoverhuurder 

De onderlinge afhankelijkheid kan leiden tot een domino-effect bij faillissement van één partij. 

Iedere partij wil sinds Covid-19 daarom extra garanties/zekerheden of harde betaalafspraken 

maken.  

 

 
7 Reisbeperkingen hebben in veel gevallen weinig zin, zie b.v. een recent rapport van Edge Health en 
Oxera  https://www.iata.org/contentassets/5e2769dffcee4ac4b4317886be726a20/oxera-report-travel-
restrictions-italy-finland.pdf  

https://www.iata.org/contentassets/5e2769dffcee4ac4b4317886be726a20/oxera-report-travel-restrictions-italy-finland.pdf
https://www.iata.org/contentassets/5e2769dffcee4ac4b4317886be726a20/oxera-report-travel-restrictions-italy-finland.pdf
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Inefficiency door controles/garanties 

In de systematiek zit tevens een inefficiency: neem b.v.  de keten “Reisagent < > reisorganisator < 

> consolidator < > airline”. Wanneer de klant in dit kader een pakketreis incl. vlucht koopt, dan 

zoekt de reisorganisator controle/zekerheden bij de reisagent opdat de (rest) betaling ook 

daadwerkelijk wordt gedaan. De consolidator vraagt weer garanties van de reisorganisator en 

doet controles. De consolidator moet vervolgens de IATA-regels volgen door aan hoge financiële 

eisen te voldoen of een bankgarantie te leveren aan IATA. Bij een betaling door een consument 

worden zo bij verschillende partijen diverse controles en garanties gevraagd, gegeven of 

onderzocht. Reserveringen worden gemaakt met het risico van non-betaling; bankgaranties 

moeten aan SGR/IATA worden gegeven.  

 

Organisator financieel aansprakelijk voor reisagent, maar onvoldoende zicht op agent 

In het huidige systeem koopt de klant een pakketreis, huurauto, vliegticket of accommodatie van 

de reisorganisator/leverancier onder bemiddeling van een reisagent. De klant betaalt zonder 

zorgen aan de door de reisorganisator/leverancier aangestelde agent. Wanneer er in het verkeer 

tussen klant-agent-reisorganisator/leverancier iets niet goed gaat, kan de klant  de 

reisorganisator/leverancier hierop aan spreken.  

Dit betekent dat de reisorganisator/leverancier aansprakelijk is:  

• de reisorganisator loopt een risico als de klantbetalingen niet of niet op tijd door de reisagent 

worden doorbetaald aan de reisorganisator/leverancier. De reisorganisator/leverancier weet 

niet welke gelden al geïncasseerd zijn door de reisagent: in het D-rt-debacle bleek dat klanten 

b.v. restantbetalingen hadden gedaan aan D-rt zonder dat de reisorganisator door D-rt 

hierover was geïnformeerd. 

• de reisorganisator heeft geen zekerheid dat terugbetalingen -vanwege een annulering van een 

reis- door de reisagent ook daadwerkelijk worden terugbetaald aan de klant 

• bij fraude door de reisagent is de organisator de aan te spreken partij. De klant kan niet de 

dupe hiervan worden en SGR zal pas optreden  als de reisorganisator niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. 

• de organisator van een reis weet niet altijd wat de reisagent met zijn product doet. De 

reisagent kan bemiddelen richting klant, maar kan het product van de reisorganisator ook – 

samen met andere reisonderdelen – herpakken tot een nieuwe pakketreis waarbij dan de 

reisagent de rol van organisator heeft.  

• wanneer de reisagent een product van een reisorganisator herpakt tot een pakketreis (en zo 

zelf reisorganisator wordt) is hij zelf de reisorganisator en  moet de pakketreis worden 

gerekend tot de risicodragende omzet van de reisagent. De reisagent is dan dus ook de aan te 

spreken partij voor de consument en moet – ter zekerstelling – een bankgarantie afgeven aan 

het garantiefonds. Wanneer de toeleverancier reeds bij SGR is aangesloten, bestaat het risico 

van het leveren van een dubbele bankgarantie voor één en hetzelfde product. Wanneer de 

organisator is aangesloten bij SGRZ Retail kan de reisagent (handelend als organisator bij het 

zelf samenstellen van reizen) de omzet van deze toeleverancier aftrekken van zijn 

risicodragende omzet richting SGR. Wanneer de reisagent zich aansluit bij SGRZ en uitsluitend 

zaken doet met SGRZ-deelnemers, kan hij/zij zijn bankgarantie bij SGR fors verminderen en is 

hij tevens verzekerd in geval de toeleverancier failliet gaat. SGRZ beschermt de zelf-

pakketterende reisagent tegen het risico van een faillissement van de organisator. Het 

omgekeerde is echter niet het geval: er is geen fonds voor reisorganisatoren dat het risico van 
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faillissement van reisagenten dekt.  

 

In 1.2 is reeds aangegeven dat D-rt een miljoenenschade heeft achtergelaten bij SGR, 

reisorganisatoren, luchtvaartmaatschappijen en consumenten. De werkgroep constateert evenwel 

dat ondanks omzetdalingen van 50-80%, de overige honderden reisbureaus – op één ander 

reisbureau na – geen faillissement schade hebben veroorzaakt bij reisorganisatoren. De door hen 

uitgegeven vouchers aan klanten zijn gewoon besteed of terugbetaald. Deze constatering 

versterkt de indruk dat bij D-rt er andere oorzaken ten grondslag liggen aan het faillissement;  

Covid’19 en de uitgifte van vouchers geeft onvoldoende verklaring voor het debacle. Hiernaar 

wordt op dit moment onderzoek gedaan door de curatoren. De werkgroep zal daarom hier niet 

verder ingaan op de mogelijke oorzaken van het D-rt faillissement. 

 

Geen invloed op betalingsvoorwaarden van airlines  

De invloed van lokale reisorganisatoren en reisagenten op mondiale airlines is gering of afwezig. 

Daarbij worden de betalingscondities bij airlines op mondiaal niveau bepaald door IATA. Juist IATA 

heeft in de afgelopen jaren systematisch de betaaltermijnen verkort en de betalingsfrequenties 

verhoogd8. Ook verkorten airlines zelf zgn. ticketing time limits voor reisagenten of touroperators 

die met airlines pakketteren, waardoor reserveringtermijnen korter worden en dus sneller de  

volledige ticketbedragen moeten worden afgerekend. Bij allotments, zeker afgesloten met 

vakantievliegers, is nog sprake van overleg en enige invloed op de (betaal)condities. Bij 

airlinetickets via Dynamic Packaging is dit vrijwel afwezig. 

 

 

  

 
8 Vanaf 1 juli 2021 moeten IATA-agenten in Nederland de airlines wekelijks betalen. Enkele jaren 
geleden was dit nog maandelijks 
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3. Oplossingsrichtingen 

 

3.1 Insteek richting overheid 
 

- Aanpassing Package Travel Directive nodig 

Als gesteld onder 2.4 heeft de reisbranche een aansprakelijkheid (tot aanpassing van een reis, 

betaling meerkosten, repatriëring, terugbetaling bij annulering, enz.) in situaties die volstrekt 

buiten de macht van de reisorganisator liggen. Zelfs klanten reageren vaak met ongeloof wanneer 

zij vernemen dat organisatoren een veelvoud aan kosten moeten maken t.o.v. de reissom in 

situaties die volledig buiten de invloedsfeer van de organisator liggen. Deze aansprakelijkheid  

kent geen enkele beperking en geen enkele uitsluiting. In andere landen leidt dit zelfs tot de 

situatie dat reisorganisatoren grote moeite hebben met  het afsluiten van een garantie – of 

aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Een meer redelijke verdeling van aansprakelijkheden en kosten bij overmachtssituaties is gewenst. 

Uiteraard kunnen reisorganisatoren in dergelijke situaties meer bescherming blijven bieden en 

moet de klant hiervoor kunnen kiezen, maar het is dan een keuze en geen wettelijke verplichting.  

De vergaande verplichtingen uit de pakketreizenwet  werken kostenverhogend en kunnen leiden 

tot de situatie dat klanten ‘dan maar’ zelf hun reis samenstellen en zo geen enkele bescherming 

voor, tijdens of na de reis hebben. Met het stellen van torenhoge eisen aan pakketreizen bijt de 

(Europese) overheid zichzelf in de staart.  

Een meer realistische benadering (plus aanpassing van wetgeving) geeft weliswaar iets minder 

bescherming, maar wel meer zekerheid aan meer consumenten.  

Met collega-organisaties in andere (EU)-landen wordt aangedrongen op aanpassing van de PTD-

regels9. Afgezien dat dit een proces is dat jaren duurt, is het nog maar de vraag of de EU en het 

Europees Parlement ook verandering in deze richting wil.   

 

Op korte termijn zal geen aanpassing in wetgeving plaatsvinden. Wel is medio februari ’22 de EU-

consultatie gestart10. De reactie van de EU tot nu toe is dat organisatoren "aantrekkelijke, 

betrouwbare en flexibele vouchers" hadden kunnen uitgeven. De consument moet echter altijd 

kunnen beslissen of hij deze accepteert of liever zijn geld terug wil. Een tiental lidstaten had het 

voor pakketreisorganisatoren mogelijk gemaakt om de vouchers uit te geven in plaats van terug te 

betalen – zelfs tegen de wil van de consument in. In sommige gevallen hebben regeringen de 

organisatoren ook toegestaan om meer dan 14 dagen de tijd te nemen om het geld terug te 

betalen vanwege de bijzonder moeilijke situatie tijdens de pandemie. De EU beschouwt dit als een 

schending van het toepasselijke recht en is zelfs een procedure begonnen tegen deze landen. 

Gelet op de aan airlines/hoteliers doorbetaalde klantgelden konden Nederlandse 

reisorganisatoren onmogelijk aan de terugbetaling van alle geannuleerde reizen voldoen. Met SGR 

is vervolgens een voucher-met-SGR-garantie ontwikkeld. De meeste klanten hebben dit voucher 

geaccepteerd. Door airlines werden simpelweg vouchers zonder enige financiele garantie 

 
9 https://www.ectaa.org/Uploads/press-releases/PUBS-PR-20211109-ECTAA-PTD-position.pdf  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-
review-of-EU-rules_en  

https://www.ectaa.org/Uploads/press-releases/PUBS-PR-20211109-ECTAA-PTD-position.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules_en
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afgegeven. Met het niet terugbetalen door airlines verergerde de liquiditeitsproblematiek voor de 

reisbranche. Notabene werd door de Minister van IenW dit zelfs actief gestimuleerd door de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanwijzing te geven voor het afzien van handhaving 

bij de uitgifte van vouchers door luchtvaartmaatschappijen bij vluchtannulering vanwege Covid-

1911. Onder dreiging van EU-ingrijpen12 moest de Minister het beleid aanpassen en werden airlines 

alsnog gedwongen tot terugbetaling van niet gevlogen tickets.  

*Covid laat zien dat de verregaande aansprakelijkheid en terugbetalingsverplichtingen van 

reisorganisatoren volgens de PTD zelfs kerngezonde bedrijven aan de afgrond kan brengen. Zolang 

deze wetgeving niet verandert, is het dweilen met de kraan open. De werkgroep roept op om ook 

het Ministerie van EZK te wijzen op dit probleem en te vragen de ANVR te steunen wat betreft 

aanpassing van de PTD.  

 

- Verkleining risico voor consumenten en overheid door versterking van garantiefondsen 

De Europese richtlijn voor pakketreizen verplicht overheden er voor te zorgen dat “…..dat op hun 

grondgebied gevestigde organisatoren zekerheid stellen voor de terugbetaling van alle reeds door 

of namens reizigers betaalde bedragen voor zover de desbetreffende diensten als gevolg van de 

insolventie van deze organisatoren niet worden verricht..”13 

Onvoldoende toezicht of gebrekkige regelgeving kan er toe leiden dat de overheid zelf door de 

klant kan worden aangesproken. In het geval van Thomas Cook in b.v. Duitsland (zie 2.3) was dit 

concreet aan de hand.  

De coronacrisis heeft laten zien dat het risico van een complete meltdown van een sector niet 

denkbeeldig is en ondanks een financieel zeer gezond garantiefonds (zoals SGR) er financiële 

risico’s voor de overheid kunnen ontstaan, gelet op de genoemde PTD-verplichting. Het was voor 

de overheid één van de factoren om medewerking te verlenen aan een voucherregeling en aan de 

totstandkoming van een Voucherfonds voor de reisbranche. 

  
Voor de overheid was deze wake-up call tevens een motief om aan te dringen op versterking van 

de garantiefondsen in Nederland en het als voorwaarde te stellen voor het Voucherfonds.  

Sinds 1 februari 2021 moet door de SGR-deelnemers een bijdrage van € 5 per pax (reiziger) 

worden afgedragen. Het is nu nog onduidelijk hoe lang deze heffing moet plaatsvinden. Dit is 

afhankelijk van de terugbetaling van vouchers, schades door faillissementen, financiële 

ontwikkeling van SGR-deelnemers alsmede de daarmee samenhangende minimum tegoeden 

welke SGR moet aanhouden. Dit wordt bepaald op basis van actuariële berekeningen. Zo streeft 

het  Duitse DRSF naar een omvang van het fonds van € 750 mln. eind 2027. Vergelijk je de 

markten dan moet voor NL gedacht worden aan een garantiefonds van € 150-200 mln. Dit is een 

ruwe indicatie op basis van vergelijkingen en niet op basis van berekeningen. 

 

Voor nu is de essentie dat de branche nog wel enkele jaren rekening moet houden met een € 5 

 
11 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/aanwijzin
g-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-
verordening-eg-nr-261-2004.pdf  
12 https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/16/mensen/europese-commissie-dreigt-met-
ingrijpen-vanwege-nederlandse-ticketvouchers  
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN   art. 17. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/30/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004/aanwijzing-aan-de-ilt-inzake-handhaving-verordening-eg-nr-261-2004.pdf
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/16/mensen/europese-commissie-dreigt-met-ingrijpen-vanwege-nederlandse-ticketvouchers
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/16/mensen/europese-commissie-dreigt-met-ingrijpen-vanwege-nederlandse-ticketvouchers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN
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bijdrage. Het betekent tevens dat de garantie voor consumenten aanzienlijk wordt vergroot. Niet 

alleen het risico van financieel slecht presterende bedrijven wordt zo afgedekt, maar ook het risico 

van faillissementen door langdurige economische terugval of het ineenstorten van b.v. belangrijke 

vakantiebestemmingen met faillissementen van verder financieel gezonder reisbedrijven tot 

gevolg.  

De €5 bijdrage wordt door de commissie genoemd, omdat hiermee voor consument én overheid 

een voldoende reserve wordt gecreëerd voor het geval zich een volgende crisis - vergelijkbaar met 

Covid-19 -  voordoet. Voor de sector zelf is dit uiteraard geen oplossing.  

*De € 5 bijdrage per klant zal in enkele jaren de risico’s voor klanten en overheid bij een volgende 

crisis vrijwel geheel kunnen voorkomen. De keerzijde is dat ev. andere maatregelen zich moeten 

richten op het versterken van de sector; niet op het verminderen van de financiële risico’s voor 

overheid en consument.  

 

- Een regeling voor onverzekerbare infectieziekten als Covid-19  

Het Covid-19-risico is niet te verzekeren voor reisorganisatoren. Dit is niet vanwege de torenhoge 

premies, maar simpelweg vanwege het feit dat geen verzekeringsmaatschappij dit dekt. 

Tegelijkertijd zijn reisorganisatoren wel verplicht tot repatriëring van klanten, kosteloze 

annuleringen of zelfs schadevergoedingen. 

Door de reisbranche is voor dit soort onverzekerbare risico’s in 2000 het Calamiteitenfonds 

opgericht. Het fonds heeft echter reeds eerder (zoals bij SARS) aangegeven dat 

epidemieën/pandemieën niet onder de dekkingsregels vallen.  

De repatriëring van alle pakketreizigers terug naar Nederland aan het begin van de pandemie, de 

vele plotseling veranderende reisadviezen op grond van besmettingscijfers, alsmede de nieuwe 

Covid-varianten (Omikron en de acute aanpassing van de reisadvisering in november 2021 t.a.v. 

Zuid-Afrika) hadden – bij vergoeding – het fonds overigens financieel volledig uitgeput. Door de 

branche is het Calamiteitenfonds gevraagd om te bezien of er toch, onder voorwaarden, 

mogelijkheden zijn om een pandemie als calamiteit te kunnen beschouwen. Dit wordt nu 

onderzocht door het Calamiteitenfonds. Voor de duidelijkheid: het Calamiteitenfonds vergoedt 

alleen de kosten bij calamiteiten voor klanten die reeds onderweg zijn; niet die nog moeten 

vertrekken. Zelfs met een eventuele aanpassing van de regeling zullen dus de hoge kosten van 

annuleringen en omboekingen van reizigers die nog moeten vertrekken voor rekening blijven van 

de reisorganisatoren.  

* De werkgroep roept op om te komen tot een wettelijke vergoedingsregeling voor risico’s die 

onverzekerbaar zijn, maar waarvoor organisatoren wel aansprakelijk zijn.  

Het Calamiteitenfonds beziet of een pandemie als calamiteit voor vergoeding in aanmerking kan 

komen. Dit zou een prima aanpak kunnen zijn, maar lost slechts een deel van het  probleem op.  

 

- Aanpakken financieel risico faillissement airline  

Bij faillissementen van leveranciers kunnen partijen onderzoek doen, afspraken maken, garanties 

eisen, controles uitvoeren, enz. Echter, bij airlines is dit in de praktijk onmogelijk. Mkb-

reisondernemingen kunnen onmogelijk goed zicht houden op de financiële ontwikkeling van 

airlines. Daarnaast boeken zij airlines maanden vooruit en in de periode tussen boeken, betalen en 

reizen kan er veel gebeuren. Specialistische reisorganisatoren kunnen door een faillissement van 

de airline meegezogen worden. Voor hen, maar ook voor anderen, zijn dit onbeheersbare 

financiële risico’s.  
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De ANVR heeft  samen met Consumentenbond, SGR en ANWB het initiatief genomen tot het 

opzetten van een ticketgarantiefonds. Een onderzoek vanuit het Ministerie van I&W door SEO 14 

heeft laten zien dat de opzet van een fonds zoals voorgesteld door partijen de meest voor de hand 

liggende oplossing is. 

* De werkgroep adviseert, nu er een nieuw kabinet is, de lobby voor een ticketgarantiefonds voort 

te zetten.  

 

- Verlagen /afschaffen van aanbetaling of separeren van klantgelden?  

Reisbedrijven willen het verlagen van aanbetalingen of separeren van klantgelden (door plaatsing 

van (aan)betalingen van klanten op een derdenrekening), als mogelijke oplossing niet onvermeld 

laten.  

Zoals eerder vermeld  wordt in de VK gedacht aan het separeren van klantgelden buiten de 

operationele middelen. Een andere optie zou kunnen zijn het verlagen of afschaffen van 

aanbetalingen. De klant loopt in beide opties dan geen financieel risico. De werkgroep  ziet beide 

oplossingen in het geheel niet als verbetering van de financiële structuur.  

Allereerst:  de situatie in het VK is, zowel qua  organisatie (via de CAA) als ook financieel (na 2 

mega faillissementen) geheel anders dan in Nederland. In vele sectoren doen klanten 

vooruitbetalingen. Alleen in de reisbranche is een wettelijk verplichting tot garantstelling; de 

apart-stelling van de sector wordt nog schrijnender indien ook klantgelden gesepareerd moeten 

worden.  

Zoals vermeld  zijn vooruitbetalingen nodig omdat leveranciers dit eisen. De grootste leveranciers 

zijn de airlines en hotels. Het is logisch met hen dan eerst deze discussie te voeren. Dit is als klein 

land bijna onuitvoerbaar aangezien de meeste van deze partijen zijn gevestigd in het buitenland. 

Het kan echter niet zo zijn dat om deze reden dan maar de Nederlandse reisbranche met een 

onmogelijke opgave wordt opgezadeld. Separatie van klantgelden betekent dat voorbereidende 

werkzaamheden voor pakketreizen door een organisator extern gefinancierd moeten worden. Dit 

verslechtert structureel de financiële positie van reisondernemingen.  

Tenslotte is dit gelet op de inzet het vermogen van de garantiefondsen te versterken helemaal 

niet nodig, omdat juist de garanties van de klantgelden met de € 5-bijdrage de komende jaren 

worden verstevigd.   

* De reisbedrijven wijzen met klem de optie af om klantgelden te separeren of af te zien van 

aanbetalingen. De maatregel is discriminerend ten opzichte van sectoren met een vergelijkbare 

problematiek. De klantgelden worden gebruikt om vooruitbetalingen aan hotels, maar vooral aan 

airlines te doen. Hen zou dan ook zeker eenzelfde eis moeten worden opgelegd. Dit is 

uitvoeringstechnisch zeer moeilijk. Separatie verslechtert de financiële structuur van de branche, 

terwijl dit voor het verzekeren van klantgelden niet nodig is.  

 

- Onderzoek naar oplossingen b.v. door te leren van ervaring in andere landen  

In de motie Aartsen/Moorlag is aangedrongen op een onderzoek op welke wijze de 

financieringsstructuur van de reissector minder kwetsbaar kan worden gemaakt. In de 

beantwoording heeft de Staatssecretaris15 aangegeven “dat dit natuurlijk vooral iets is van de 

 
14 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-
seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-
ticketgarantiefonds-eindrapport.pdf  
15 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20202021-18-10.html  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20202021-18-10.html
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sector zelf. Maar ik ben bereid om de sector met een dergelijk onderzoek te ondersteunen”. 

In de brief van 5 februari 2021 aan de Tweede Kamer16 geeft de Staatssecretaris aan dat het 

Ministerie van EZK in 2021 een dergelijk onderzoek zal uitvoeren. 

De  ANVR heeft bij het Ministerie meermaals aangedrongen op uitvoering van dit onderzoek. 

Concreet is aan het Ministerie gevraagd een onderzoek uit te laten voeren naar de 

financieringsstructuur van reisbranches in andere landen: 

- Hoe is de financiering daar georganiseerd?  

- Hoe bestendig is deze financiering tijdens de coronacrisis geweest?  

- Welke lessen en aanbevelingen zijn hier voor de Nederlandse situatie uit te trekken?  

 

De verkiezingen, kabinetsformatie en demissionaire status van het kabinet heeft een snelle follow-

up vertraagd, maar inmiddels wordt door het Ministerie van EZK gewerkt aan de uitvoering van 

een onderzoek. Door de ANVR zijn kandidaten aangeleverd voor begeleiding van het onderzoek. 

Naar verwachting zal in Q2 2022 dit onderzoek worden uitgevoerd.  

* De werkgroep acht de uitvoering van een (extern) onderzoek zeker een waardevolle bijdrage 

aan een goede analyse van de financiële problematiek van de reisbranche.  

 

3.2 Verbetermogelijkheden binnen de branche 

 

Ook  de branche zelf ziet mogelijkheden om de financiële structuur van de branche te verbeteren. 

In de branche zijn leveranciers werkzaam die rechtstreeks aan de klant leveren en partijen die 

(ook) de verkoop van reisproducten door retailers laten uitvoeren. De coronacrisis heeft alle 

partijen (direct-sellers met retail werkende partijen en retailers) getroffen. Verkoop via retail is 

echter niet per definitie meer of minder risicovol/rendabel dan rechtstreekse verkoop. Ieder 

bedrijf in Nederland kan vrij de keuze maken om direct-seller, retailer of via de retail verkopende 

reisorganisator  te worden.  Als eerder opgemerkt zijn slechts enkele retailers tijdens de Corona-

pandemie failliet gegaan met schade voor de reisorganisator, waarbij is geconstateerd dat bij het 

faillissement van D-rt andere factoren een rol moeten hebben gespeeld.  

Aangezien zowel retailers als via retail-verkopende reisorganisatoren lid zijn van de 

brancheorganisatie heeft de branche de mogelijkheid om het traject tussen deze partijen te 

optimaliseren en de financiële risico’s te minimaliseren. Hiertoe zijn een 3-tal 

oplossingsmogelijkheden verkend: 

- Verbetering bestaande traject waarbij de klant via de reisagent betaalt aan de organisator 

(3.2.1); 

- Klant betaalt aan een derdenrekening. Gelden worden aan de organisator doorbetaald conform 

afgesproken betaaltermijnen (3.2.2);  

- Klant boekt bij de reisagent, maar betaalt rechtstreeks aan de reisorganisator (3.2.3). 

 

3.2.1. Verbetering  bestaande traject tussen reisagent en organisator 
 

 
16 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/05/beantwoo
rding-kamervragen-over-positie-consument-bij-faillissement-reisorganisaties/beantwoording-
kamervragen-over-de-positie-van-de-consument-bij-faillissement-van-reisorganisaties.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/05/beantwoording-kamervragen-over-positie-consument-bij-faillissement-reisorganisaties/beantwoording-kamervragen-over-de-positie-van-de-consument-bij-faillissement-van-reisorganisaties.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/05/beantwoording-kamervragen-over-positie-consument-bij-faillissement-reisorganisaties/beantwoording-kamervragen-over-de-positie-van-de-consument-bij-faillissement-van-reisorganisaties.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/05/beantwoording-kamervragen-over-positie-consument-bij-faillissement-reisorganisaties/beantwoording-kamervragen-over-de-positie-van-de-consument-bij-faillissement-van-reisorganisaties.pdf
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Reisagenten incasseren betalingen namens reisorganisatoren. Dit betekent uiteraard een risico 

voor de organisator (zie ook 2.5) . Uiteraard kan worden bezien wat hierin te verbeteren valt.  

 

- Betere controle organisatoren  op jaarcijfers; aanscherpen van kernratio’s 

Na faillissementen onder reisagenten in 2007 lanceerden organisatoren  het initiatief om centraal 

cijfers van reisagenten te verzamelen en deze te beoordelen via de stichting Financiële Informatie 

Reisagenten (FIR). Deze FIR zou de reisagent op grond van jaarcijfers beoordelen. Dit systeem 

hield echter niet lang stand. De weerstand bij reisagenten was groot.  

Vervolgens is in 2009 wel een beoordelingssysteem ontwikkeld waarbij reisbureaus financiële 

kernratio’s van het bedrijf op grond van de jaarrekening aanleveren. Via deze cijfers kunnen 

reisorganisatoren snel en eenvoudig inzicht krijgen in het vermogen van reisagenten om aan hun  

betalingsverplichting te voldoen zonder dat de reisagent zijn gehele financiële rekening hoeft prijs 

te geven. Elke reisorganisator maakt zijn eigen afweging. Deze ratio’s worden in de praktijk nog 

steeds gebruikt. Het laat echter onverlet dat jaarcijfers pas minimaal 6 maanden (soms nog veel 

later) na afsluiting van het boekjaar beschikbaar komen. De risico’s bij grote incidenten voor de 

reisbranche (zoals een coronapandemie of 9/11) vang je er niet mee op. Wel is het een 

eenvoudige manier om voor organisatoren snel inzicht te krijgen en reisagenten onderling en in de 

tijd te vergelijken.  

Reisorganisatoren maken inmiddels afspraken met agenten over SEPA-incasso op de vastgestelde 

betaaltermijnen. Dit geeft echter geen inzicht in de financiële situatie; lang niet altijd worden 

kernratio’s opgevraagd of jaarrekeningen beoordeeld. Er valt dus nog veel te verbeteren.  

 

- BAM-module van Fadiro 

Het systeem van Fadiro wordt door meer dan 75% van de reisbemiddelaars in Nederland als 

backoffice-systeem gebruikt. In dit  systeem van Fadiro is de ‘BAS Afreken Module (BAM)’ 

ontwikkeld.  

In de huidige situatie boekt een reisagent een reis in het systeem van de organisator, boekt de 

reisagent de van de organisator ontvangen factuur in zijn administratie, en betaalt hij vervolgens 

op de vervaldata de aanbetalingen en restantbetalingen aan de organisator. 

 

De regel is dat alle aan de reisagent (als bemiddelaar) betaalde consumentengelden toebehoren 

aan de organisator. Wanneer een consument echter eerder betaalt dan de uiterste vervaldata en 

de agent betaalt vervolgens toch gewoon op de vervaldata aan de organisator, dan loopt de 

organisator een financieel risico; zeker bij consumenten die b.v. bij boeken reeds de volledige 

reissom betalen. 

Wanneer reisagent en organisator het betalingsverkeer en het afrekenen volgens BAM 

overeenkomen, beoordeelt het systeem dagelijks, op basis van de ontvangsten van de consument 

op de rekening van de reisagent, of bedragen moeten worden afgerekend met de reisorganisator. 

Het systeem genereert vervolgens een afrekenstaat en zendt dit naar de reisorganisator. Tevens 

wordt een incassobestand naar de organisator gestuurd met daarin alle te incasseren bedragen 

van de afrekenstaten. Via een euro-incasso ontvangt de organisator vervolgens precies en op het 

juiste moment de juiste reissommen. Het systeem is in eerste instantie bedoeld voor boekingen 

waar de leverancier tevens de organisator is en de reisagent de doorverkoper/bemiddelaar. 

Wanneer de reisagent de organisator is van een reis, kan er op dit moment slechts één BAM 

aangesloten leverancier op de boeking worden verwerkt. Om dit uit te breiden naar meerdere, 
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zullen afspraken gemaakt moeten worden of spelregels vastgelegd. De BAM heeft de afgelopen 

maanden proefgedraaid (mede door het vanwege corona beperkte aantal boekingen), maar wordt 

op korte termijn nu verder uitgebreid naar enkele andere partijen. Wanneer hier geen problemen 

worden gesignaleerd kan vervolgens een verdere uitrol plaatsvinden. 

In het BAM systeem wordt de organisator eerder betaald als de consument ook eerder de 

reissommen overmaakt; betaalt de klant onverhoopt niet, dan vindt incasso plaats op 

de  bestaande uiterste betaaltermijn (tenzij de reisagent van te voren de non-betaling meldt aan 

de organisator). Voorwaarde is uiteraard wel dat inkoopfacturen op tijd moeten worden 

aangeleverd, ingevoerd en verwerkt. De organisator kan dit echter monitoren aan de hand van de 

gemaakte boekingen. Digitale aanlevering en verwerking van facturen is een pré en optimaliseert 

de werking van het systeem. In de relatie reisagent-klant verandert helemaal niets. Reisagenten 

kunnen wel betalingen aan de reisorganisator blokkeren, maar dit is uiteraard direct een wake-up 

call voor de organisator. 

Niet alle reisagenten zijn aangesloten bij Fadiro of stemmen in met BAM; voor organisatoren dus 

geen volledige en sluitende oplossing, maar wel een oplossing waarbij de grootste financiële 

risico’s worden beperkt. 

* Het BAM systeem is voor reisorganisatoren geen allesomvattend en sluitend betalingssysteem, 

maar leidt wel tot een forse beperking van de betaalrisico’s voor reisorganisatoren. De werkgroep 

ziet de BAM-module als welkome aanvulling en adviseert reisagenten en organisatoren met elkaar 

hierover afspraken te maken. 

 

- Een SGRZ voor de financiële risico’s van reisagenten (t.b.v. organisatoren) 

Organisatoren worden scherp gecontroleerd en gemonitord door SGR. Bij een faillissement is 

immers SGR aan te spreken door de consument. Voor zover reisagenten zelf reizen samenstellen 

moeten zij deze risicodragende omzet opgeven en worden zij ook gecheckt door SGR. Het 

grootste deel van de omzet is nog steeds niet-risicodragend mede omdat reisagenten bemiddelen 

en voor zelf samengestelde reizen vooral bij SGRZ-reisorganisatoren inkopen.  

De garantie die SGRZ biedt aan reisagenten zou ook omgedraaid kunnen worden: kan er niet een 

fonds worden ontwikkeld waarbij reisorganisatoren  garanties krijgen bij faillissement van een 

reisagent; een Stichting Garantiefonds Reisgelden Retail (SGRR)?  

In het verleden is een dergelijk Retailfund door de ANVR ontwikkeld, maar dit was in die vorm niet 

toegestaan. 

Technisch zou dit mogelijk zijn, maar vraagt zekerheden van reisagenten, controles en uiteraard 

zijn er kosten mee gemoeid. Een businesscase ontbreekt. De oplossing moet daarbij concurreren 

met andere, meer eenvoudige oplossingen.  

* Voor het ontwikkelen van een compleet nieuw reisagentengarantiefonds ter afdekking van de 

risico’s van reisorganisatoren ontbreken op dit moment de middelen en is onvoldoende draagvlak. 

De werkgroep  stelt voor deze richting verder niet te onderzoeken.  

 

3.2.2. Betaling via een derdengeldplatform: Reis Betaal Platform (RBP) 
 

Zekerheid kan worden gecreëerd door de klant op een derdenrekening te laten betalen. De gelden 

worden door consumenten aan reisorganisatoren doorbetaald op overeengekomen 

betaalmomenten. Daarom is door SGR een ReisBetaalPlatform (RBP) opgericht waarmee in 2020  

door enkele partijen is geëxperimenteerd.  Vanwege de coronapandemie is dit voortijdig gestopt. 



23 
 

Het traject via RBP heeft het voordeel dat bankgaranties van SGR-deelnemers en bij leveranciers 

kunnen worden verlaagd, maar het beperkt tevens de liquiditeit van de ondernemer.   

In de tussenrapportage van oktober 2021 werd het RBP door de werkgroep nog als veelbelovend 

omschreven. In de daarop volgende weken is het systeem in de branche besproken en is 

geconstateerd dat hiervoor het noodzakelijke brede draagvlak ontbreekt. Voor velen is het een te 

grote stap. Gelet op de flinke kosten om het RBP beschikbaar te hebben en te houden, is het 

Platform daarom even op de plank gelegd17. SGR houdt de mogelijkheid open om bijvoorbeeld via 

een rekening van het RBP de mogelijkheid te geven aan reisondernemingen die bij SGR zijn 

aangesloten om flexibele deposits aan te houden op basis van de door hen gerealiseerde (maand) 

rapportages.  

* De werkgroep constateert dat een RBP weliswaar een veelbelovend proces is, maar een breed 

draagvlak ontbreekt. Gelet op de hoge onderhoudskosten zal SGR het RBP beperken tot enkele 

andere projecten. Deze optie is dus niet verder onderzocht.  

 

 

3.2.3. Direct billing / directe incasso 
 

Het risico van schade bij een reisagentenfaillissement leidt bij reisorganisatoren tot de vraag of 

men niet moet overgaan tot direct billing/directe incasso. De klant betaalt na het boeken van de 

reis bij een reisagent de aanbetaling en betaalt de restantbetaling rechtstreeks aan de 

reisorganisator. Dit model wordt reeds vele jaren gehanteerd in Duitsland .  

Meer dan 10 jaar geleden hebben reisagenten en organisatoren  naar dit model gekeken. Immers, 

niet alleen de factuur maar ook de reisbescheiden en aftersales kan dan rechtstreeks door de 

organisator naar de  klant worden gedaan. De reisorganisator heeft een eenvoudiger proces, geen 

risico van wanbetaling door reisagent en meer grip op de boeking. Voor de reisagent is het 

eveneens een stuk eenvoudiger: geen financiële klantadministratie, geen risico bij geen of late 

betaling van klanten en minder administratieve handelingen.  

 

Er zijn echter ook belangrijk nadelen aan dit systeem: 

- Aangezien gelden direct en eerder bij reisorganisatoren terecht komen, zullen garantiefondsen 

hogere bankgaranties gaan eisen van reisorganisatoren.  

- Bij faillissement van een reisorganisator is de agent zijn nog niet ontvangen commissie kwijt.  

- Bij fouten/vergissingen van reisorganisatoren in de nota komt de klant klagen bij de reisagent, 

maar die weet niet precies wat er fout is gegaan. 

- Naast de producten van de reisorganisator verkoopt de reisagent ook nog andere producten en 

diensten (hotel, huurauto, verzekering, boekingskosten) en deze moeten dan apart worden 

gefactureerd aan de klant. In plaats van één nota, krijgt de klant diverse nota’s; dit is een stap 

terug in de tijd. 

- Reisorganisatoren moeten voor de direct-billing de naam, (email)adres en bankrekeningnummer 

van de klant ontvangen van de reisagent. Er is dan een risico dat organisatoren deze klanten (voor 

een volgende reis) rechtstreeks benaderen. Dit is moeilijk te controleren. Invoering zonder 

oplossing voor dit probleem is voor veel reisagenten een absolute showstopper.  

 

 
17 Zie https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=1386   

https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=1386
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De (grote) nadelen voor reisagenten kunnen worden gepareerd als de reisorganisator  b.v. de 

commissie direct bij aanbetaling doorstort  aan de reisagent. Niet zo gek aangezien de reisagent 

het grootste deel van zijn werk heeft verricht. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt over het 

behoud van commissie indien onverhoopt de reis niet doorgaat. Dit laatste staat evenwel los van 

de incassodiscussie. Daarnaast zal een andere samenstelling van de werkzaamheden van 

reisagent/organisator ook van invloed kunnen zijn op de commissie-afspraken. 
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4. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  

 
in het begin van de coronapandemie (maart 2020) was  acute overheidshulp noodzakelijk. Via 

een faciliteit aan SGR door de overheid konden vouchers van de reisbranche aan 

consumenten worden  gegarandeerd. Met het voortduren van de pandemie konden de 

vouchers na een jaar niet worden omgezet in vakantiereizen en moest een door de overheid 

gegarandeerde lening via het Voucherfonds van SGR een oplossing bieden. Dit heeft de vraag 

opgeroepen of de financiële structuur van de reisbranche minder kwetsbaar kan worden 

gemaakt.  

 

De werkgroep constateert dat de Covid-pandemie exceptioneel was en niet was te voorzien. 

Niet alleen de reisbranche maar een groot deel van het bedrijfsleven in Nederland heeft een 

beroep moeten doen op de overheid. Door de Nederlandse overheid zijn miljarden aan 

steunmaatregelen gegeven. Ook in andere landen was steun aan branches noodzakelijk en zijn 

forse steunpakketten beschikbaar gesteld.  

Vrijwel geen andere sector is zo lang en zo zwaar getroffen door de gevolgen van de Covid-19 

als de reisbranche. De facto verbood de overheid maandenlang de sector om reizen uit te 

voeren. Naast de genoemde algemene steunmaatregelen heeft de overheid de reisbranche 

een faciliteit gegeven voor een vouchergarantie en een lening voor een voucherfonds. De 

werkgroep concludeert dat de faciliteit en leningen voor veel bedrijven noodzakelijk zijn 

geweest en de branche heeft behoed voor faillissementen; niet vanwege een structureel 

onvoldoende rentabiliteit maar puur vanwege een tekort aan liquiditeit. In de afgelopen 2 jaar 

zijn hierdoor weinig faillissementen geweest.  Het faillissement van D-rt in april 2021 doet 

vermoeden dat andere factoren bij dit faillissement een rol hebben gespeeld.  

De leningen van de overheid moeten door de reisbedrijven met rente worden terugbetaald. 

Het SGR garantiefonds loopt het risico van non-betaling. Via een consumentenbijdrage van €5 

per reiziger wordt het garantiefonds verder versterkt. Het risico voor de overheid is dus zeer 

beperkt.  

De werkgroep constateert daarbij dat het systeem van pakketgaranties in Nederland via het 

SGR garantiefonds in de afgelopen decennia uitstekend heeft gefunctioneerd, ook in 

coronatijd. Oplossingen in b.v. Duitsland en het VK bleken – onder  druk van corona – niet 

goed te werken. 

 

Desondanks heeft de werkgroep de mogelijkheden bezien om de financiele structuur van de 

sector te versterken. 

Wat betreft oplossingen constateert de werkgroep dat alle risico’s van de uitvoering van 

reizen wettelijk bij de reisorganisator liggen. Afgezien van het niet kunnen uitvoeren van 

nieuwe reizen, het acuut (vaak tegen hoge kosten) terughalen van klanten uit de hele wereld, 

moest de reisbranche ook alle reeds geboekte reizen terugbetalen aan consumenten. Deze 

terugbetaling moet wettelijk binnen 14 dagen plaatsvinden, óók bij onvermijdbare en 

buitengewone omstandigheden die volledig buiten de invloed van de reisorganisator liggen. 

De werkgroep constateert dat dit een onmogelijke en onhoudbare wettelijke eis is, waarbij 

ook nog eens geldt dat ieder land afwijkende reisadviezen hanteert en de Europese 

afstemming hopeloos heeft gefaald. Aanpassing van de EU Package Travel Directive moet 
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daarom voortvarend ter hand worden genomen. 

 

De sector kent een grote onderlinge afhankelijkheid. De gevreesde domino-effecten zijn 

echter uitgebleven. Binnen de reissector stelt men aan elkaar eisen wat betreft garantie en 

zekerheden. Beoordelingen van de jaarrekeningen door SGR en SGRZ verminderen de risico’s. 

De betalingsvoorwaarden van airlines zijn echter stringent en zonder enige garantie. De 

werkgroep dringt aan op een wettelijk Luchtvaartgarantiefonds om zo ook de risico’s voor de 

reisbranche te beperken. 

 

De door de overheid geëiste € 5 bijdrage per reiziger aan het SGR-garantiefonds zal in enkele 

jaren leiden tot een forse financiële versterking van dit garantiefonds. Schades door 

faillissementen worden via SGR vergoed en worden feitelijk door de consument en de sector 

zelf betaald. De versterking is dus vooral gunstig voor de overheid, aangezien het risico voor 

de overheid zo vrijwel tot nul wordt gereduceerd. Voor de consument is er sowieso  geen 

risico. Eventuele verdere oplossingen moeten of hoeven zich dus niet te richten op het 

beperken van de risico’s voor overheid/consument.  

De reissector zelf is wél gebaat bij een aantal maatregelen. Naast genoemde aanpassing van 

de Package Travel Directive en het instellen van een Luchtvaartgarantiefonds zoekt de 

branche ook naar een regeling om de nu onverzekerbare risico’s van infectieziekten te 

beperken via een wettelijke regeling of een aanpassing in de regels van het Calamiteitenfonds.  

 

Binnen de reissector kunnen betere afspraken worden gemaakt tussen reisagenten en 

reisorganisatoren, zoals het huidige SGRZ en het BAM systeem van Fadiro dat de risico’s niet 

uitsluit maar wel beperkt.  

Andere oplossingen zoals garantieregeling gericht op het beperken van de betalingsrisico’s 

voor touroperators, direct incasso of een centraal ReisBetaalPlatform worden niet breed 

gedragen. 

 

Door het wettelijk garantie op pakketreizen lopen klanten geen financieel risico; het verlagen 

of afschaffen van aanbetalingen is dus een verkeerde oplossing. Ook het separeren van 

klantgelden wijst de werkgroep af. Er is geen noodzaak toe, het verslechtert structureel de 

financiële positie van reisondernemingen en stelt de reisbranche in een uitzonderingspositie, 

zeker wanneer dit voor andere partijen in de keten die vooruitbetaling eisen, zoals hoteliers 

en airlines, niet geldt.  

 

Covid-19 heeft aangetoond dat de reissector flexibel en veerkrachtig is. Geen enkele sector 

kan echter voorbereid zijn op een volledige lockdown van maanden of - voor sommige 

bedrijven – van 2 jaar. Overheidshulp en overheidsleningen zijn in die situatie rechtvaardig, 

maar zijn reden noch rechtvaardiging om de financiële structuur van de reissector 

fundamenteel te herzien.  

 

Leusden, 

maart 2022.  
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Bijlage 

 

Samenstelling ANVR-werkgroep Herziening financiële structuur reisbranche 

 
Retail 
- Martine de Knoop  The Travelclub 

- Ronald Raadsheer  Travel XL 

- Arnoud Meijer   DTA 

 

Reisorganisatoren 

- Natasja Eshuis   Travel Trend/ NBBS 

- Paula Chaudron   Buro Scanbrit 

- Daan Hekker   TUI 

 

SGR 

- Erik Jan Reuver  SGR 

 

Luchtvaart 

- Frank Wester  Airtrade 

 

ANVR 

- Frank Oostdam   voorzitter/directeur 

- Judith Tersteeg   juridisch adviseur ANVR  

- Walter Schut  adj. directeur, secretaris werkgroep 
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Bijlage 

 

Verklarende woordenlijst 

 
Allotment: Het vooraf inkomen van vliegtuigstoelen/hotelbedden door een reisorganisator, 

ongeacht of de stoelen/bedden zijn verkocht aan consumenten 

 

ATOL: Air Travel Organiser’s Licence: Britse financiële beschermingsregeling. Beschermt de meeste 

pakketreizen die door reisorganisaties worden verkocht. Is vergelijkbaar met de SGR. ATOL wordt 

beheerd door de Britse Civil Aviation Authority (CAA). 

 

Consolidator: Een IATA-erkend reisbureau dat het uitschrijven van tickets verzorgt voor een non-

IATA reisbureaus waardoor deze toch de service van vliegticketverkoop aan de consument kan 

aanbieden 

 

Reisagent (of reisbemiddelaar): Wederverkoper van reizen en vervoerstickets 

 

Reisorganisator (of touroperator) : organisatie die zich bezighoudt met het samenstellen van de 

verschillende elementen van een reis (vervoer, verblijf en eventuele aanvullende diensten) om 

deze als een pakketreis op de markt te brengen overeenkomstig de Wet op de Pakketreizen. 

 

ZSO: Zelfstandige Service Organisatie. De ZSO ondersteunt en faciliteert Zelfstandiger Reisagenten 

(ZRA’S). ZRA’s brengen hun boekingen onder bij de ZSO. De ZSO is de contractpartij voor de 

reisorganisator.  


