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Pers en Voorlichting

Arrest in zaak C-134/11
Jürgen Blödel-Pawlik / HanseMerkur Reiseversicherung AG

De bescherming van reizigers tegen het risico van insolvabiliteit van de
reisorganisator geldt ook ingeval de insolvabiliteit te wijten is aan diens frauduleus
gedrag
De verplichting van de reisorganisator om over voldoende garanties te beschikken om in geval van
insolvabiliteit de terugbetaling van de voor de reis betaalde prijs en de repatriëring van de
consument te verzekeren, geldt ongeacht de oorzaken van de insolvabiliteit
De richtlijn betreffende pakketreizen1 heeft onder meer tot doel, te garanderen dat in geval van
insolvabiliteit of faillissement van de reisorganisator de reiziger wordt gerepatrieerd en hem de
reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. Daartoe legt de richtlijn de reisorganisator de
verplichting op om het bewijs te leveren dat hij over voldoende garanties beschikt om in een
dergelijk geval deze terugbetaling en repatriëring te verzekeren. Het Duits burgerlijk wetboek
(Bürgerliches Gesetzbuch) bepaalt dan ook dat de reisorganisator moet garanderen dat de voor de
reis reeds betaalde prijs aan de reiziger wordt terugbetaald indien de reisprestaties als gevolg van
zijn insolvabiliteit niet worden geleverd.
Het Landgericht Hamburg (Duitsland) verzoekt het Hof te preciseren of deze bescherming ook
geldt wanneer de insolvabiliteit aan het frauduleuze gedrag van de reisorganisator te wijten is.
Deze rechterlijke instantie dient uitspraak te doen over het beroep dat Blödel-Pawlik heeft
ingesteld tegen de Duitse verzekeringsmaatschappij HanseMerkur Reiseversicherung AG, die hem
terugbetaling heeft geweigerd van de pakketreis die wegens het faillissement van de
reisorganisator, Rhein Reisen GmbH, niet heeft plaatsgevonden. Deze laatste, die volgens het
Landgericht in werkelijkheid nooit het voornemen heeft gehad om de door Blödel-Pawlik voor zijn
echtgenote en hemzelf geboekte reis uit te voeren, is failliet verklaard nadat hij de van de reizigers
geïnde bedragen had verduisterd. De reisorganisator had bij de verzekeringsmaatschappij
HanseMerkur Reiseversicherung een verzekering tegen het risico van insolvabiliteit afgesloten en
Blödel-Pawlik twee garantiebewijzen bezorgd waarin werd bevestigd dat hem de voor de reis
betaalde prijs zou worden terugbetaald indien de reis ten gevolge van de insolvabiliteit van de
reisorganisator niet kon doorgaan. De verzekeringsmaatschappij is evenwel van mening dat de
richtlijn de reiziger niet beoogt te beschermen tegen bedrieglijke manoeuvres van de organisator
van een pakketreis.

In het vandaag uitgesproken arrest antwoordt het Hof dat de bescherming die de richtlijn de
reizigers in geval van insolvabiliteit van de organisator van een pakketreis biedt, ook geldt
wanneer de insolvabiliteit te wijten is aan diens frauduleus gedrag. De richtlijn heeft immers
juist tot doel, de reizigers voor de gevolgen van insolvabiliteit te behoeden, ongeacht de
oorzaken daarvan. Het feit dat de insolvabiliteit van de reisorganisator toe te schrijven is aan
diens frauduleus gedrag, belet dus noch de terugbetaling van de voor de reis betaalde bedragen,
noch de repatriëring van de reiziger.

1

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en
rondreispakketten (PB L 158, blz. 59).
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NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof.
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te
nemen van een soortgelijk probleem.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
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