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- Buitengerechtelijke kosten

- Nieuwe titel 7.7a BW: pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement

Programma
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- Aard van de werkzaamheden (wel of geen bewerkelijke zaken)

- (Het ontbreken van een) aanvaardbare verhouding met de schade 

- Veel onderling contact tussen belangenbehartiger en cliënt: kosten worden niet beteugeld?

- Werkzaamheden op secretariaats- of administratief niveau / werkzaamheden in het kader 

van algemene bedrijfsvoering of ondernemerschap niet separaat in rekening brengen (zijn 

al in uurtarief begrepen)?

- Reiskosten en reistijd (kosten conform letselschaderichtlijn, geen doorbelasting volledige 

reistijd?)

- Omvang uurtarief (tarief moet passen bij aard van de zaak en type werkzaamheden, geen 

kantoorkosten?)

BGK: toetsingskader / verweren
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- PIV-staffel: belangenbehartiger is daar vaak niet aan gebonden9

- Belangenbehartiger is de enige fee earner en uit zijn omzet moeten alle kosten 

worden voldaan9

- Belangenbehartiger is een letselschadespecialist, dus dat rechtvaardigt een 

specialistentarief

- Uurtarief is in de branche gebruikelijk

Hoe zit het met9?
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- Enkel verzamelen van medische informatie rechtvaardigt geen inzet van een 

letselschadespecialist

- Door onderhandelen tegen beter weten in mag, maar niet op kosten van 

verzekeraar

- Declareren van administratieve werkzaamheden die niet door 

belangenbehartiger zelf zijn verricht, is apert onredelijk

- Nadat beide medisch adviseurs het eens waren dat een medische 

eindtoestand was bereikt, had tot schadeafwikkeling moeten worden 

overgegaan

Rb Midden-Nederland 17 april 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:3894
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Uurtarief van € 235,- is redelijk: 

“Het uurtarief komt overeen met het landelijk gemiddelde dat ligt tussen 

€ 225 - € 240,-.”

(Rechtbank Rotterdam 16 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:302, zie 

ook: Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2019, gepubliceerd op 

www.stichtingpiv.nl)

Wat is een redelijk uurtarief?
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“De keuze geen secretariaat te installeren is aan het kantoor van de gemachtigde 

van [verzoeker], maar het declareren van die secretariële werkzaamheden tegen 

een advocatentarief voldoet niet aan de dubbele redelijkheidstoets.”

(Rechtbank Den Haag 22 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:871, zie ook: 

Rechtbank Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:16009)

Geen secretariaat
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- Benadeelde verzoekt om toepassing PIV-staffel

- Verzekeraar betwist dit: er zijn weinig tot geen buitengerechtelijke 

werkzaamheden verricht voorafgaande aan de procedure

- Rb: er zijn buitengerechtelijke kosten gemaakt, dus er is recht op vergoeding 

van buitengerechtelijke kosten. Toepassing PIV-staffel is redelijk.

(Rechtbank Midden-Nederland 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5642)

PIV-staffel?
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“Uit de specificatie van  [belangenbehartiger] valt op te maken dat de bestede tijd 

in deze zaak (') hoofdzakelijk wordt gevormd door een veelvoud van korte 

briefjes. [ belangenbehartiger] heeft hieromtrent tegenover het verweer van Reaal 

onvoldoende toegelicht dat het hier gaat [om] brieven waarbij redelijk is dat zowel 

de hieraan bestede tijd als het deskundige tarief (€ 325,- en € 350,- ) in rekening 

worden gebracht.”

(Rechtbank Amsterdam 29 maart 2019, gepubliceerd op www.stichtingpiv.nl)

Veelvoud van korte briefjes
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Geen kantoorkosten bovenop uurtarief:

- Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1402, 

- Rechtbank Noord-Holland 26 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3805 

- Rechtbank Noord-Nederland, 16 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2860

- Rechtbank Gelderland 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4467

- Rechtbank Midden-Nederland 30 januari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:334

- Rechtbank Rotterdam 16 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:302

Wel kantoorkosten:

- Rechtbank Rotterdam 28 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10791

- Rechtbank Rotterdam 22 maart 2019, ECLI:NL:2019:2274

Wel of geen kantoorkosten?
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Eigen schuld niet alleen van invloed op buitengerechtelijke kosten, maar ook op 

de kosten van de deelgeschilprocedure:

“De kosten voor de behandeling van het deelgeschil hebben op grond van artikel 

1019aa lid 2 Rv te gelden als kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Het 

percentage eigen schuld van 15% is derhalve ook van invloed op de kosten van 

het deelgeschil.”

(Rechtbank Rotterdam 22 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2274)

BGK in deelgeschilprocedure
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- Verzoekschrift gaat alleen over vergoeding bgk, er wordt met geen woord 

gerept over persoonlijke schade

- Deelgeschilprocedure is voorbarig, verzoeker had eerst schade nader moeten 

toelichten en onderbouwen

- “Door dat niet te doen, maar onmiddellijk te besluiten een 

deelgeschilprocedure aanhangig te maken heeft [verzoeker] misbruik van 

procesrecht gemaakt, zeker nu hij daardoor Bovemij op kosten jaagt, temeer 

aangezien hij tevens aanspraak maakt op vergoeding van de 

buitengerechtelijke kosten in verband met het aanhangig maken van de 

onderhavige deelgeschilprocedure.”

Misbruik van recht
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“Geheel ten overvloede overweegt de kantonrechter nog dat hij zich met Bovemij

niet aan de indruk kan onttrekken dat de onderhavige procedure met name ten 

doel lijkt te hebben de door de advocaat van [verzoeker] gemaakte 

buitengerechtelijke kosten te incasseren. (') Duidelijk zal zijn dat 

deelgeschilprocedure op die wijze wordt ingezet voor een doel, waarvoor de 

wettelijke regeling niet bedoeld is.”

- Rechtbank Rotterdam 11 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:266; zie ook 

Rechtbank Den Haag 20 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7369



14

“In casu wordt gewicht toegekend aan de omstandigheid dat, in de kern, dit geen 

letselschadezaak betreft, maar een zaak over de onbetaald gebleven declaraties 

van de gemachtigde van [verzoeker]. Een rechtvaardiging voor het hanteren van 

het specialistentarief van € 235,- door de gemachtigde is niet gegeven. De 

kantonrechter ziet ook geen aanleiding om dat hogere tarief in deze zaak als 

uitgangspunt te nemen, zodat dit in redelijkheid wordt gematigd tot € 190,-

exclusief de daarbij komende verhogingen aan kantoorkosten en btw.”

(Rechtbank Rotterdam 28 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10791)

Feitelijk incassoprocedure
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- Buitengerechtelijke kosten zijn geen breekpunt in het onderhandelingstraject. 

Gemachtigde van verzoeker heeft niet gesteld dat hij verzoeker niet meer zal 

bijstaan als verweerder niet binnen korte termijn tot volledige vergoeding van 

de kosten over zal gaan. 

- Doel van de deelgeschilprocedure wordt voorbij geschoten.

- “Het deelgeschil is vooral ingesteld met het doel betaling van facturen te 

verkrijgen en niet om een vaststellingsovereenkomst tot stand of dichterbij te 

brengen. Er is dan ook geen sprake van in redelijkheid gemaakte kosten. De 

kantonrechter zal afzien van een kostenbegroting.”

(Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10471)

Geen deelgeschil, afwijzing kosten
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- Nieuwe Titel 7.7a BW

- Casus

- Achtergrond wijzigingen

- Aansprakelijkheidsregime

Pakketreisovereenkomst en gekoppeld 

reisarrangement
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Henk boekt voor hem en zijn vrouw Ingrid online een vlucht naar Parijs via een 

boekingssite, die zichzelf als reisagent/bemiddelaar aanduidt. Aan het einde van 

het boekingsproces klikt hij op een link voor hotelaanbiedingen en boekt hij naast 

de vlucht ook een hotel. In het hotel heeft de schoonmaakster een mop in de 

deuropening van het toilet laten staan, die een stukje uitsteekt in het gangpad. 

Ingrid struikelt over de mop.

Kan Ingrid de boekingssite succesvol aansprakelijk stellen 

voor haar schade?

Casus
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- Richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen: Richtlijn (EU) 

2015/2302

- Nieuwe regeling geldt voor reisovereenkomsten die na 1 juli 2018 zijn gesloten 

(art. 226 Overgangswet NBW)

Waarom nieuwe regeling?

- Aanpassing aan ontwikkelingen in reismarkt

- Meer transparantie

- Meer rechtszekerheid

- Harmonisatie van regelingen in EU

Achtergrond wijzigingen
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- Richtlijn gaat uit van maximumharmonisatie

- Richtlijn is van dwingende aard: geen afwijking bij overeenkomst ten nadele van de reiziger

- Algemene aspecten van het verbintenissenrecht die niet door richtlijn worden geregeld, 

worden beheerst door het nationale recht

Richtlijn is niet van toepassing op (art.7:501 lid 2 BW) op:

- Reizen van minder dan 24 uur, tenzij overnachting

- Incidentele reizen die zonder winstoogmerk uitsluitend aan een beperkte groep reizigers 

wordt aangeboden

- Zakenreizen gekocht op basis van een algemene overeenkomst tussen 

beroeps/bedrijfsmatige handelende partijen voor het regelen van zakenreizen

Wat verder nog relevant is9
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Combinatie van tenminste twee reisdiensten:

- Personenvervoer

- Accommodatie (die geen wezenlijk onderdeel van personenvervoer is (tenzij cruise) en niet 

voor bewoning bestemd)

- Verhuur van auto’s en motorrijwielen

- Andere toeristische diensten die geen intrinsiek deel uitmaken van personenvervoer, 

accommodatie of verhuur van auto’s/motorrijwielen

MAAR: Combinatie van of personenvervoer of accommodatie of verhuur auto/motorrijwiel met

toeristische dienst alleen indien toeristische dienst aanzienlijk deel van de waarde van de 

combinatie vormt of essentieel kenmerk van combinatie is

Pakketreis en gekoppeld reisarrangement
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- Combinatie van of personenvervoer of accommodatie of verhuur 

auto/motorrijwiel met toeristische dienst die pas na aanvang van de reis(dienst) 

wordt gekozen en gekocht, leidt niet tot een pakketreis.

- Organisator mag richtlijn niet omzeilen door reiziger tevoren de excursie te 

laten reserveren en pas de definitieve boeking ter plaatse laten afronden.

- Wat als reeds sprake was van een pakketreis en ter plaatse excursie wordt 

geboekt?

- Rb. Almelo 31 augustus 2011, ECLI:NL:RBALM:2011:BR6713

Excursies die ter plaatse worden geboekt
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- Reisdiensten gecombineerd voordat er één overeenkomst voor alle diensten worden 

gesloten

- Reisdiensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten met reisdienstverleners 

worden gesloten,

- Gekocht bij één verkooppunt binnen dezelfde boekingsprocedure

- Verkocht voor een gezamenlijke prijs of totaalprijs

- Verkocht onder de term ‘pakketreis’ of een vergelijkbare term (‘combinatiereis’, ‘all-

inclusive’, all-inarrrangement’)

- Gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij reiziger mag kiezen 

uit een selectie van reisdiensten (pakketreisbon)

- Gekocht van verschillende handelaren via onderling verbonden online 

boekingsprocedures binnen 24 uur, waarbij gegevensuitwisseling plaatsvindt (naam, 

betalingsgegevens en emailadres van de reiziger)

Pakketreis (art. 7:500 sub b):
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- Voor iedere reisdienst afzonderlijke overeenkomst met reisdienstverlener

- Handelaar faciliteert:

a. het apart selecteren en betalen van reisdiensten tijdens één 

contactmoment (offline of online)

b. Op gerichte wijze het binnen 24 uur boeken van een aanvullende 

reisdienst bij een andere handelaar (zonder gegevensuitwisseling).

Wat is op gerichte wijze faciliteren?

Gekoppeld reisarrangement (art. 7:500 sub e)
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- Verschil relevant voor reizigersbescherming!

- Pakketreis:

- Bescherming tegen insolventie organisator

- Bescherming tegen niet goede uitvoering van de reisdiensten

- Recht op hulp en bijstand als reiziger in moeilijkheden verkeert

- Gekoppeld reisarrangement:

- Alleen bescherming tegen insolventie van de handelaar die het gekoppeld 

reisarrangement faciliteert

Pakketreis of gekoppeld reisarrangement: ‘So what?!’
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- NB. Handelaar gekoppeld reisarrangement moet reiziger voor boeking 

erop wijzen dat: (a) hij geen aanspraak heeft op de rechten voor 

pakketreizen en dat elke reisdienstverlener verantwoordelijk is voor de 

goede uitvoering van de reisdienst, maar dat (b) hij wel aanspraak heeft 

op bescherming tegen insolventie

- Sanctie op mededelingsplicht: alsnog (vrijwel) volledige 

reizigersbescherming zoals bij pakketreis

Pakketreis of gekoppeld reisarrangement: ‘So what?!’
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- Reiziger versus handelaar

- Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en aanbiedt

- Ook: degene de handelaar die via onderling verbonden onlineboekingsprocedure bij 

het boeken van een reisdienst gegevens van de reiziger overdraagt aan een andere 

handelaar bij wie binnen 24 uur een andere reisdienst wordt afgenomen. 

- Doorverkoper: verkoopt de door de organisator samengestelde reis

- Richtlijn strekt zich niet uit tot doorverkoper, tenzij doorverkopen van pakketreizen 

van een buiten de EER gevestigde organisator (art. 7:512 lid 3)

Relevante partijen (art. 7:500 BW)
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- Art. 7:510 BW: organisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de 

reisdiensten van de reis

- Niet goed uitvoeren = non-conformiteit

- Primair: verhelpen non-conformiteit (lid 3) of passende alternatieve 

reisarrangementen bieden (lid 6).

- Voor het overige: recht op prijsverlaging en schadevergoeding (art. 7:511 BW)

Aansprakelijkheid organisator
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- Voor iedere periode van non-conformiteit passende prijsverlaging, tenzij non-

conformiteit aan de reiziger is te wijten (lid 1)

- Schadevergoeding voor alle schade die reiziger als gevolg van non-conformiteit 

heeft opgelopen, tenzij non-conformiteit is te wijten aan (lid 2):

a. De reiziger

b. Een derde die niet bij de uitvoering van de reisdiensten is betrokken en 

de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen

c. Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht)

Prijsverlaging en schadevergoeding (art. 7:511 BW)
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Henk boekt voor hem en zijn vrouw Ingrid online een vlucht naar Parijs via een 

boekingssite, die zichzelf als reisagent/bemiddelaar aanduidt. Aan het einde van 

het boekingsproces klikt hij op een link voor hotelaanbiedingen en boekt hij naast 

de vlucht ook een hotel. In het hotel heeft de schoonmaakster een mop in de 

deuropening van het toilet laten staan, die een stukje uitsteekt in het gangpad. 

Ingrid struikelt over de mop.

Kan Ingrid de boekingssite succesvol aansprakelijk stellen  

voor haar schade?

Terug naar Henk en Ingrid9
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Reiziger wordt tijdens transfer van vliegveld naar hotel op parkeerplaats in bus beroofd.

• Chauffeur verliet tijdens stop de bus en liet deze open

• Rond de bus weinig verlichting

• Reiziger had voorafgaande aan beroving nog met man en dochter buiten de bus gestaan

• Ook andere reizigers waren bus uit geweest

• In de tien jaar ervoor niet eerder beroving geweest

Aansprakelijkheid?

Hof Amsterdam 19 januari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:93

Veiligheid vervoer: aansprakelijk voor beroving 
onderweg?
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Reiziger valt in Zuid-Afrika in kuil op terrein accommodatie

• Diepte kuil 2 meter

• Geen verlichting rondom kuil

• Kuil lag in directe omgeving van hoofdgebouw (met o.m. receptie en eetzaal)

• Accommodatie vergat de gebruikelijke waarschuwing voor de kuil

Aansprakelijkheid?

Rb Rotterdam 26 november 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BC0219

Veiligheid accommodatie: aansprakelijk voor val in 
kuil?
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- Organisator is verplicht hulp en bijstand te verlenen indien reiziger in 

moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

- goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 

autoriteiten en consulaire bijstand

- de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het 

vinden van alternatieve reisarrangementen

- Kosten zijn voor organisator, tenzij moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 

nalatigheid van de reiziger

Hulp en bijstand (art. 7:513 BW)
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- Iedere handelaar is verantwoordelijk voor een goed werkend boekingssysteem

- Handelaar aansprakelijk voor:

- Schade door fouten vanwege technische mankementen in het 

boekingssysteem

- Schade door fouten tijdens het boekingsproces indien de handelaar ermee 

heeft ingestemd de boeking van een pakketreis of van reisdiensten van een 

gekoppeld reisarrangement te regelen.

Aansprakelijkheid voor boekingsfouten (art. 
513c BW)
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- Organisator mag zich beroepen op beperking van aansprakelijkheid van 

reisdienstverleners zoals geregeld in internationale verdragen (art. 7:511 lid 4 

BW)

- Geen exoneratie voor (art. 7:511 lid 5 BW):

- Letselschade

- Schade veroorzaakt door opzettelijk of nalatig handelen van de 

organisator

- Voor andere schade (lid 6): exoneratie tot tenminste driemaal de reissom

Exoneratie
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- Rechten op grond van andere Uniewetgeving en internationale verdragen 

gelden onverkort (art. 7:511 lid 8 BW)

- MAAR: verrekening van schadevergoeding of prijsverlaging uit Uniewetgeving 

en internationale verdragen (lid 9)

- Klachtplicht (art. 7:510 lid 2 BW): reiziger moet onverwijld organisator op de 

hoogte brengen van non-conformiteit

- Verjaringstermijn van vordering tot schadevergoeding (art. 7:511 lid 7 BW): 

twee jaar

Overige aspecten
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Vragen?
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Amsterdam / Eindhoven


