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van zowel een motorisch als een sensorisch blok, 
wat wil zeggen dat verzoekster nog geen bewe-
ging en geen gevoel had in haar onderlichaam. 
Tot slot heeft Centramed aangevoerd dat ook de 
lage bloeddruk van verzoekster tijdens de opera-
tie erop wees dat zij naar behoren was verdoofd. 
Niet kan worden vastgesteld dat het handelen van 
het ziekenhuis tijdens of na de ingreep niet vol-
deed aan de medisch professionele standaard. 
Het verzoek wordt afgewezen.

[Verzoekster] te [woonplaats],
verzoekster,
advocaat: mr. Ü. Arslan te Den Haag,
tegen
de onderlinge waarborgmaatschappij Centramed 
BA te Den Haag en kantoorhoudende te Zoeter-
meer,
verweerster,
advocaat: mr. O.L. Nunes te Utrecht.

Partijen worden hierna [verzoekster] en Centra-
med genoemd.

De volledige uitspraak is te raadplegen op
opmaat.sdu.nl.
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Deelgeschillenprocedure leent zich niet voor 
beoordeling of hotel onjuist heeft gehandeld 
bij acute medische situatie en cursusorgani-
satie treft geen blaam

Rechtbank Gelderland zp Arnhem 
1 oktober 2018, nr. C/05/331543/HA RK 
18-3/103/512, ECLI:NL:RBGEL:2018:4467
(mr. Van Groeningen)
Noot mr. J.  Kruiswijk Jansen

Deelgeschil. Letselschade. Te late behande-
ling herseninfarct. Wanprestatie in reisover-
eenkomst? 

[BW art. 7:500, 7:507]Noot mr. J.  Kruiswijk Jansen

Een landbouwonderzoeker uit Burkina Faso heeft 
tijdens een drieweekse cursus in Nederland, 
waaraan zij middels een beurs deelnam, een her-
seninfarct opgelopen. Zij houdt de cursusorgani-

satie aansprakelijk voor het niet-tijdig inschakelen 
van medische hulp. Zij stelt daartoe dat de nacht-
portier van het hotel niet adequaat heeft gehan-
deld toen zij zich ’s nachts niet goed voelde en dat 
de cursusorganisatie onbereikbaar was. Omdat 
de cursusorganisatie zowel het hotel als de vlucht 
voor de cursiste geregeld had, kwalificeert zij als 
reisorganisator van een pakketreis in de zin van 
art. 7:500 (oud) BW. Of de reis niet is verlopen 
conform de verwachtingen die de cursiste redelij-
kerwijs op grond van de reisovereenkomst mocht 
hebben, kan niet worden vastgesteld in deze deel-
geschilprocedure. Het is niet duidelijk of de mede-
cursiste die zich namens de cursiste tot de nacht-
portier wendde, om acute medische hulp heeft 
geroepen en of dat voor de portier duidelijk was 
of redelijkerwijs moest zijn, althans dat hij redelij-
kerwijs zonder nader onderzoek niet van iets an-
ders mocht uitgaan. De cursiste dient nader be-
wijs te leveren alvorens inhoudelijk op haar 
verzoek kan worden beslist, waarvoor in deze 
procedure geen ruimte is. De rechtbank stelt wel 
vast dat het feit dat de cursusorganisatie ’s nachts 
niet bereikbaar was, geen tekortkoming oplevert. 
De cursusorganisatie hoefde niet erin te voorzien 
dat haar medewerkers ook ’s nachts steeds daad-
werkelijk bereikbaar zijn. Voor hulp in spoedeisen-
de situaties kon de cursiste zich verlaten op de 
noodhulpdiensten die altijd via 112 te bereiken 
zijn.

[Verzoekster] te Burkina Faso,
verzoekster,
advocaat: mr. L.T.G. van Engelen te Wageningen,
tegen
de stichting Stichting Icra te Wageningen,
verweerster,
advocaat: mr. J.M. Bruidegom te Den Haag.

De partijen worden verder [verzoekster] en ICRA 
genoemd.

1. De procedure
(...; red.)

2. De feiten
2.1. ICRA is een afkorting van International Cen-
tre for development oriented Research in Agricul-
ture.
2.2. In 2014 was [verzoekster] als landbouwon-
derzoeker werkzaam voor de Burkinese overheid. 
Zij heeft toen een NFP (Netherlands Fellowship 
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Programmes)-beurs verkregen van Nuffic (de Ne-
derlandse organisatie voor internationalisering in 
onderwijs) waarmee zij is toegelaten tot een drie-
weekse landbouwcursus van ICRA in Wagenin-
gen.
2.3. Bij e-mail van 5 september 2014 heeft ICRA 
aan [verzoekster] het verkrijgen van de beurs en 
de toelating tot de cursus als volgt bevestigd:
“Onderwerp: Lettre ICRA – NFP et Demande de 
visa: Programme « Concevoir et Gérer l’Appren-
tissage Interactif, la Recherche-Action et le Servi-
ces aux Communautés dans l’Enseignement Su-
périeur »
Bijlagen: [verzoekster] NUFFIC ICRA Adm Ltr.
doc
Madame,
Je vous remercie de votre message de ce jour et 
vous confirme effectivement avec plaisir qu’une 
bourse NFP vous a été accordée pour le program-
me ICRA cité en référence.
Vous trouverez ci-joint une lettre â propos de cet-
te attribution et de votre admission à l’ICRA. 
Merci de bien vouloir nous confirmer à nouveau 
votre participation à notre programme, au plus 
tard le 10 Septembre.
Par ailleurs, vous devez savoir que les Pays-Bas 
n’ont plus de services consulaires à Ouagadougou. 
L’obtention de votre visa devra se faire par l’Am-
bassade des Pays-Bas à Bamako. Nous vous re-
commandons vivement de les contacter et de 
vérifier avec eux les démarches à suivre pour les-
quelles nous vous fournirons les documents né-
cessaires.
Vous devrez au moins joindre les documents sui-
vants:
1. La lettre de I’ICRA confirmant l’octroi de la 
bourse (ci-jointe)
2. Un formulaire de demande de visa et des pho-
tos d’identité.
3. Une assurance médicale pour la durée de votre 
séjour (souscrite par l’ICRA)
4. Un certificat d’hébergement (réservation 
d’hôtel faite par l’ICRA)
5. Votre billet international aller-retour par avion. 
Nous ferons une réservation en classe économi-
que pour la période du programme. Si vous 
souhaitez rester plus longtemps, merci de nous le 
faire savoir avec votre confirmation. Vous noterez 
que la bourse ne couvre que la période du pro-
gramme. Toutes les dépenses liées à une extension 
de votre séjour seront à votre charge.”

2.4. In de bij deze e-mail gevoegde brief van ICRA 
aan [verzoekster] van 4 september 2014 staat on-
der meer:
“J’ai le plaisir de vous informer qu’une bourse 
vous a été accordée par le Programme néerlandais 
NFP, financé par le gouvernement néerlandais. 
Cette bourse vous permet de participer au pro-
gramme ‘Concevoir et Gérer l’Apprentissage In-
teractif, la Recherche-Action et les Services aux 
Communautés dans l’Enseignement Supérieur’, 
organisé par I’ICRA (Centre International pour la 
Recherche Agricole orientée vers le développe-
ment) à Wageningen, Pays-Bas, du 27 Octobre au 
14 Novembre 2014.
Elle est soumise à la réglementation du program-
me néerlandais NFP. Si vous l’acceptez, cela signi-
fie que vous avez lu cette réglementation et que 
vous êtes disposée à vous y conformer comme 
vous l’avez indiqué dans votre formulaire de can-
didature NFP.
Elle comprend:
1. L’intégralité des frais de formation, y compris 
les documents pédagogiques,
2. Votre billet international aller-retour par avion 
(organisé par l’ICRA),
3. Les frais de visa demandés par l’Ambassade des 
Pays-Bas,
4. L’aller-retour en train et bus de l’Aéroport d’Am-
sterdam à Wageningen (organisé par l’ICRA),
5. Une assurance médicale, contractée par l’ICRA 
pour la durée de la formation,
6. L’hébergement en pension complète à l’Hôtel 
The Hof van Wageningen, pendant 3 semaines, et 
une allocation de 5,50 EUR/jour pour menues 
dépenses,
7. Une allocation personnelle de € 15,=/mois,
8. Une allocation pour matériel didactique de 
€ 15,=/mois.
Nous avons été informés par Nuffic que vous étiez 
disponible et aviez accepté la bourse.”
2.5. ICRA heeft via reisagent VX Reizen op kosten 
van Nuffic voor [verzoekster] een vliegticket naar 
Nederland geboekt. Medewerkers van ICRA heb-
ben het daarheen geleid dat de vliegtickets van 
medecursisten van [verzoekster] door reisagent 
VX Reizen werden omgeboekt.
2.6. Bij brief van 24 oktober 2014 heeft ICRA [ver-
zoekster] welkom geheten in Wageningen en haar 
onder meer geïnformeerd over de contactgege-
vens van de huisartsen, de apotheek, en de tand-
arts in de stad, over de contactgegevens van het 
ziekenhuis in Ede en over het noodnummer 112.
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2.7. [verzoekster] verbleef tijdens de cursus in het 
hotel Hof van Wageningen. In de nacht van 1 op 
2  november 2014 voelde [verzoekster] zich niet 
goed. Zij heeft toen [medecursist A], die ook in 
het hotel verbleef, telefonisch te hulp geroepen. 
[medecursist A] heeft [verzoekster] in haar kamer 
opgezocht en heeft zich daarna, omstreeks 2.30 
uur, bij de receptie van het hotel met de nachtpor-
tier verstaan over de conditie van [verzoekster]. 
Beelden van het gesprek tussen [medecursist A], 
die Frans spreekt en geen Nederlands of Engels, 
en de nachtportier zijn – zonder geluid – opgeno-
men door de bewakingscamera van het hotel. De 
portier heeft de situatie van [verzoekster] niet zelf 
opgenomen of medische hulp ingeroepen om dat 
te doen. [medecursist A] is vervolgens terugge-
keerd naar [verzoekster] en heeft zijn vrouwelijke 
[medecursist B] erbij geroepen. [medecursist A] 
en [medecursist B] hebben twee maal vergeefs 
getracht [contactpersoon verzoekster] te berei-
ken. [medecursist B] heeft gedurende de rest van 
de nacht [verzoekster] vergezeld in haar kamer. In 
de ochtend is receptioniste [receptioniste C] bij 
[verzoekster] gaan kijken. Toen bleek dat [ver-
zoekster] verlammingsverschijnselen had heeft 
[receptioniste C] contact opgenomen met de 
huisartsenpost, die een ambulance zou sturen. 
[receptioniste C] heeft nadien zelf 112 gebeld en 
gevraagd om een ambulance. [verzoekster] is ver-
volgens met de ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Daar is een herseninfarct geconstateerd, 
waarvoor [verzoekster] is behandeld. In zijn brief 
van 11 november 2014 heeft neurolog Smidt ver-
meld dat na aankomst in het ziekenhuis geen an-
tistollingsmiddelen zijn toegediend omdat toen 
meer dan vier uren waren verstreken na het begin 
van de klachten.
2.8. Op 14 november 2014 is [verzoekster] uit het 
ziekenhuis ontslagen en naar Burkina Faso terug-
gekeerd. Ook na revalidatie inspanningen reste-
ren thans gezondheidsklachten als gevolg van het 
infarct. Haar mobiliteit is beperkt, onder meer 
omdat zij zelf geen auto meer kan rijden, en bij 
haar persoonlijke verzorging en in de huishou-
ding heeft zij ondersteuning nodig. [verzoekster] 
heeft na het infarct ander werk gekregen waarmee 
zij minder verdient. Zij heeft de kosten van haar 
medische behandeling in Burkina Faso volledig 
zelf moeten dragen.
2.9. ICRA is tegen aansprakelijkheid verzekerd bij 
Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maat-
schappij N.V.

3. Het geschil
3.1. Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank op 
de voet van art. 1019w e.v. Rv,
1. voor recht zal verklaren dat de tussen partijen 
gesloten overeenkomst is aan te merken als een 
reisovereenkomst in de zin van art. 7:500 BW en 
richtlijn 90/314 EG, en
2. voor recht zal verklaren dat ICRA aansprakelijk 
is voor alle door verzoekster geleden en nog te 
lijden schade voortvloeiende uit het feit dat niet 
tijdig adequate medische hulp is ingeschakeld in 
de nachtelijke uren van 2 november 2014,
met veroordeling van ICRA in de kosten van de 
procedure met inachtneming van de kosten van 
rechtsbijstand.
3.2. Aan haar verzoek legt [verzoekster] kort ge-
zegd ten grondslag dat ICRA in de zin van art. 
7:507 lid 1 BW is tekortgeschoten in de reisover-
eenkomst die [verzoekster] met ICRA is aange-
gaan en uit dien hoofde op de voet van lid 2 van 
deze bepaling schadeplichtig is, althans dat ICRA 
jegens [verzoekster] onrechtmatig heeft gehan-
deld en uit dien hoofde tot schadevergoeding is 
gehouden, in beide gevallen omdat de nachtpor-
tier niet adequaat heeft gehandeld en ICRA zelf in 
de nachtelijke uren onbereikbaar was. Deze on-
zorgvuldigheid heeft tot vertraging en daarom tot 
een ongunstiger resultaat van de medische behan-
deling van [verzoekster] geleid, althans haar is 
door deze onzorgvuldigheid de kans op een beter 
resultaat ontnomen, aldus [verzoekster].
3.3. ICRA voert verweer.

4. De beoordeling
4.1. In dit geding met internationale aspecten 
heeft deze rechtbank rechtsmacht op grond van 
art. 4 lid 1 van de herschikte EEX-Verordening 
(nr. 1215/2012), mede gelet op HvJ  EG 13  juli 
2000, NJ 2003/597.
4.2. In de eerste plaats is in geschil of [verzoek-
ster] en ICRA een reisovereenkomst hebben ge-
sloten in de zin van Titel 7A boek 7 BW. Het ge-
schil spitst zich toe op de vraag of ICRA aan 
[verzoekster] een reis heeft aangeboden en daar-
om als reisorganisator heeft te gelden in de zin 
van art. 7:500 lid 1 aanhef en onder a BW, en 
voorts of ICRA zich naast verblijf in hotel Hof van 
Wageningen ook heeft verbonden tot het ver-
schaffen van vervoer in de vorm van de retour-
vlucht naar Nederland zodat aan sub b van deze 
bepaling is voldaan. In dit verband geldt het vol-
gende.
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4.3. Vast staat dat Nuffic aan [verzoekster] reeds 
een beurs had verstrekt toen ICRA [verzoekster] 
de brief en e-mail van 4 en 5  september 2014 
stuurde. In deze correspondentie is aan [verzoek-
ster], ter besteding van deze beurs, een combina-
tie van diensten aangeboden, waaronder de cur-
sus, de accommodatie en de vlucht die door ICRA 
zouden worden georganiseerd. ICRA was boven-
dien degene die dit pakket aan diensten feitelijk 
samenstelde, fungeerde voor [verzoekster] als 
contactpersoon en verzorgde de feitelijke organi-
satie van de diensten. Naar het oordeel van de 
rechtbank dient ICRA daarom jegens [verzoek-
ster] als aanbieder van een reis te worden be-
schouwd en als reisorganisator in de zin van art. 
7:500 lid 1 aanhef en onder a BW.
4.4. Vast staat verder dat [verzoekster] het aanbod 
van ICRA heeft aanvaard. De vraag is vervolgens 
of aldus een reisovereenkomst tot stand is geko-
men in de zin van art. 7:500 lid 1 aanhef en onder 
b BW. Nu het aanvaarde aanbod zowel het onder-
komen als de vlucht betrof, en dus de diensten 
vervoer en verblijf omvatte, dient deze vraag in 
beginsel bevestigend te worden beantwoord. 
Hieraan doet niet af dat ICRA jegens Nuffic ge-
houden was de vlucht te organiseren. Nuffic heeft 
met de organisatie van de vlucht geen bemoeienis 
gehad. Nuffic heeft alleen voor [verzoekster] aan 
ICRA de kosten van de vlucht betaald, waartoe 
Nuffic jegens [verzoekster] gehouden was uit 
hoofde van de verstrekte beurs. Het was ICRA die 
zich jegens [verzoekster] tot het verschaffen van 
vervoer heeft verbonden en zij heeft zich ook van 
deze verplichting gekweten. De conclusie is dat 
[verzoekster] en ICRA een reisovereenkomst zijn 
aangegaan in de zin van in de zin van art. 7:500 
BW en richtlijn 90/314 EG. De rechtbank zal dit 
voor recht verklaren, zoals [verzoekster] heeft 
verzocht.
4.5. Vervolgens is de vraag of de reis niet is verlo-
pen overeenkomstig de verwachtingen die [ver-
zoekster] op de grond van de reisovereenkomst 
redelijkerwijs mocht hebben (art. 7:507 lid 2 BW), 
zoals [verzoekster] stelt en ICRA betwist. Ter in-
vulling van deze open norm stelt [verzoekster] in 
de eerste plaats dat zij op grond van de reisover-
eenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dat de 
reis op zodanige wijze was georganiseerd dat de 
nachtportier van het hotel waar werd verbleven in 
geval van een roep om acute medische hulp me-
teen een arts te hulp zou roepen, dan wel zichzelf 
van de situatie op de hoogte zou stellen. In dit 

geval komt de rechtbank een dergelijke verwach-
ting juist voor. Zeker een portier van een hotel 
waar geregeld buitenlandse gasten uit Afrikaanse 
landen verblijven, dient in een dergelijke situatie 
zelf actie te ondernemen en [verzoekster] mocht 
er redelijkerwijs van uitgaan dat dit ook gold voor 
de nachtportier van het hotel waarin zij zou ver-
blijven. Of [medecursist A] om acute medische 
hulp heeft geroepen én of dat voor de portier 
duidelijk was of redelijkerwijs moest zijn, althans 
of de portier redelijkerwijs zonder nader onder-
zoek niet van iets anders mocht uitgaan, is even-
wel in geschil. In dat verband is het volgende van 
belang.
4.6. Dat een gast midden in de nacht om een arts 
vraagt is op zichzelf nog niet een roep om acute 
medische hulp, ook niet als dit verzoek wordt ge-
daan door iemand die geen Nederlands of Engels 
spreekt. Van belang is wat [medecursist A] precies 
tegen de portier heeft gezegd, althans wat de por-
tier daaruit redelijkerwijs heeft moeten opmaken. 
Voorstelbaar is dat de portier daarop, ondanks de 
feitelijke ernst van de situatie van [verzoekster], 
toch passend heeft gereageerd. ICRA heeft, onder 
meer met een beroep op schriftelijke verklaringen 
van de portier, betwist dat [medecursist A] zich 
zodanig jegens de portier heeft uitgelaten dat de 
portier moest begrijpen dat acuut ingrijpen gebo-
den was of dat tenminste nader onderzoek ver-
langd mocht worden. Uit de (geluidloze) beelden 
van het gesprek tussen [medecursist A] en de 
portier, die de rechtbank ter zitting heeft bekeken, 
blijkt niet zonder meer van de juistheid van deze 
stelling van [verzoekster]. Voordat inhoudelijk op 
het tweede verzoek kan worden beslist zal [ver-
zoekster] derhalve bewijs van haar stelling moe-
ten kunnen leveren, ook voor zover het tweede 
verzoek op onrechtmatige daad is gebaseerd. De 
investering in tijd en geld die met deze nadere 
instructie, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van 
getuigenverhoren, gepaard zal gaan weegt naar 
het oordeel van de rechtbank niet op tegen het 
belang van de vordering ten gronde en de bijdrage 
die een beslissing kan leveren aan de totstandko-
ming van een minnelijke regeling. Voor zover de 
verzochte tweede verklaring voor recht erop is 
gebaseerd dat de portier niet adequaat heeft gere-
ageerd zal het worden afgewezen op de voet van 
art. 1019z Rv.
4.7. Ter invulling van de hiervoor bedoelde open 
norm heeft [verzoekster] verder aangevoerd dat 
zij op grond van de reisovereenkomst redelijker-
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wijs mocht verwachten dat ICRA ervoor zou 
zorgdragen dat altijd een van haar medewerkers 
in geval van nood in de nachtelijke uren te hulp 
geroepen kon worden. Deze verwachting acht de 
rechtbank niet reëel. [verzoekster] en de andere 
cursisten beschikten over de telefoonnummers 
van medewerkers van ICRA. ICRA hoefde niet 
erin te voorzien dat ieder van hen ook in de nach-
telijke steeds daadwerkelijk de telefoon zou opne-
men of dat er altijd tenminste een, bij de cursisten 
bekende, daadwerkelijk bereikbare medewerker 
zou zijn. Voor hulp in spoedeisende situaties kon 
[verzoekster] zich verlaten op de noodhulpdien-
sten die altijd, zo nodig met de hulp van anderen 
zoals de nachtportier, via 112 te bereiken zouden 
zijn. Ook op deze grondslag kan het tweede ver-
zoek niet worden toegewezen.
4.8. [verzoekster] heeft ten slotte verzocht op de 
voet van art. 1019aa lid 1 Rv 15 uur aan werk-
zaamheden van haar advocaat te begroten tegen 
een uur tarief van € 220,= exclusief 5% kantoor-
kosten en btw. De door ICRA verlangde specifica-
tie van de tijdsbesteding heeft [verzoekster] bij 
faxbericht van 25 juni 2018 verschaft. De redelijk-
heid van het uurtarief en van de bestede tijd heeft 
ICRA niet meer (concreet) betwist, zodat daarvan 
wordt uitgegaan. Begroting van kantoorkosten is 
niet aan de orde. Betwist is dat deze kosten zijn 
gemaakt en [verzoekster] heeft niet meer toege-
licht waarop deze kosten zien. De begroting sluit 
dan op een bedrag van € 4.284,= (€ 220,= × 15 + 
21% btw + € 291,= griffierecht) Voor een veroor-
deling tot betaling van de aldus begrote kosten 
bestaat geen grond nu niet vast staat dat ICRA 
voor de gestelde schade aansprakelijk is.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. verklaart voor recht dat de tussen partijen 
gesloten overeenkomst is aan te merken als een 
reisovereenkomst in de zin van art. 7:500 BW en 
richtlijn 90/314 EG,
5.2. begroot de kosten bij de behandeling van dit 
verzoek aan de zijde van [verzoekster] op 
€ 4.284,=.
5.3. wijst het meer of anders verzochte af.

NOOT

Een cursiste heeft pas laat medische hulp gekre-
gen toen zij een herseninfarct had, waardoor zij 

schade heeft opgelopen. De cursiste is van me-
ning dat de nachtportier van het hotel waar zij 
tijdens de cursus verbleef, niet adequaat heeft 
gehandeld toen zij zich niet goed voelde en dat 
de organisator van de cursus bovendien is tekort 
geschoten door zelf in de nachtelijke uren niet 
bereikbaar te zijn. De cursiste spreekt de organi-
sator aan tot schadevergoeding op grond van art. 
7:507 (oud) BW, de grondslag voor aansprakelijk-
heid van reisorganisatoren voor schade van de 
reiziger als een (pakket)reis niet verloopt con-
form de verwachtingen die hij redelijkerwijs 
mocht hebben. De “reis” waar het hier om gaat 
betrof een drieweekse landbouwcursus van ICRA 
(International Centre for development oriented 
Research in Agriculture) in Wageningen, waar-
voor de cursiste, die als landbouwonderzoeker in 
Burkina Faso werkte, een beurs had ontvangen.
Interessant zijn de overwegingen van de recht-
bank of ICRA, die geen touroperator is maar en-
kel een (meerdaagse) cursus organiseerde, als 
reisorganisator kan worden aangemerkt en wat 
van een hotelaccommodatie verwacht mag wor-
den als om medische hulp wordt gevraagd.

Is er sprake van een pakketreis en is ICRA reisor-
ganisator daarvan?
De aansprakelijkheid van reisorganisatoren is 
geregeld in titel 7.7a BW. De regeling die ten tijde 
van deze zaak gold zag uitsluitend op door 
reisorganisatoren georganiseerde pakketreizen. 
Van een pakketreis is in deze regeling sprake in-
dien het gaat om een vooraf georganiseerde reis 
(van meer dan 24 uur of met tenminste één over-
nachting), die bestaat uit tenminste twee reis-
diensten, zoals vervoer, accommodatie en/of een 
op zichzelf staande toeristische dienst (die een 
significant deel van de reis uitmaakt).1 De reis 
mag aan slechts een beperkte groep mensen 
worden aangeboden en het is niet nodig dat de 
reiziger zelf de volledige prijs betaalt. Zo werd in 
het Rechberger-arrest de reis die een dagblad in 
het kader van een reclameactie aan haar abon-
nees voor een uitzonderlijk lage prijs aanbood 
(zij hoefden alleen de luchthavenbelasting en een 
toeslag ingeval van een eenpersoonskamer te 
betalen) als een pakketreis aangemerkt.2 De reis 

1  Art. 7:500 lid 1 onder b (oud) BW.
2  HvJ EG 15 juni 1999, C-140/97, NJ 1999/776 (Rechber-

ger).
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hoeft geen toeristisch karakter te hebben. Zo valt 
een zakenreis ook onder de regeling, zolang de 
reis voldoet aan de kenmerken van een pakket-
reis.3 Een zakelijk congres of cursus, zoals waar 
in de onderhavige zaak sprake van was, zal overi-
gens moeilijk als toeristische dienst kunnen wor-
den aangemerkt.4 Om van een pakketreis te kun-
nen spreken is dan dus naast het congres tevens 
accommodatie en vervoer en/of een (wel) toeris-
tische dienst nodig. In de onderhavige zaak was 
daar sprake van. ICRA organiseerde voor de cur-
siste immers zowel de vlucht als het hotel. Welis-
waar werd de cursus bekostigd vanuit een beurs 
van Nuffic (de Nederlandse organisatie voor in-
ternationalisering in onderwijs), maar dat bete-
kent niet dat daarmee geen sprake is van een 
pakketreis zoals het Rechberger-arrest ook laat 
zien.
De vervolgvraag is of ICRA als reisorganisator 
kan worden beschouwd. Ook deze vraag heeft de 
rechtbank bevestigend beantwoord. Als reisorga-
nisator wordt aangemerkt degene die in de uit-
oefening van zijn bedrijf op eigen naam aan het 
publiek of aan een groep personen een pakket-
reis aanbiedt.5 Met het “op eigen naam” aanbie-
den van een pakketreis wordt volgens de Hoge 
Raad bedoeld dat die partij zich jegens de reizi-
ger verbindt om de overeengekomen prestatie te 
verrichten en dus partij is bij de reisovereen-
komst.6 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 
boekingskantoor dat niet namens zichzelf handelt 
maar ten behoeve van bijvoorbeeld een tourope-
rator die een reis organiseert of een reisdienstle-
verancier zoals een hotel of vliegmaatschappij.7 
Het is niet nodig dat de reisorganisator van het 
organiseren van reizen zijn bedrijf maakt; de fei-
telijke uitvoering van de reis kan aan een (ande-

3  Kamerstukken II 1991/92, 22506, 3 (MvT), p. 6. Ook 
een scholierenuitwisseling wordt niet als een toeristi-
sche dienst aangemerkt zoals blijkt uit HvJ EG 
11 maart 1999, C-237/97, NJ 1999/662 (AFS Intercul-
tural Programs Finland ry).

4  Tekst & Commentaar BW, art. 7:500 BW, aant. 3.d. 
5  Art. 7:500 lid 1 onder a (oud) BW. 
6  HR 11 juni 2010, NJ 2011/448, m.nt. Jac. Hijma (SGR/

ANVR).
7  Uitzondering hierop vormt de doorverkoper of tus-

senpersoon van een niet in Nederland gevestigde 
reisorganisator. Deze doorverkoper of tussenpersoon 
wordt op grond van art. 7:500 lid 2 (oud) BW ook als 
reisorganisator beschouwd. 

re) reisorganisator worden uitbesteed. De Parle-
mentaire Geschiedenis noemt in dit verband het 
dag- of weekblad dat voor zijn lezers excursies 
organiseert, waarbij de feitelijke uitvoering aan 
een reisorganisator wordt overgelaten, alsook 
het boekingskantoor dat op eigen naam door an-
deren samengestelde reizen aanbiedt.8 De wet-
gever heeft met de woorden “in de uitoefening 
van zijn bedrijf” het oog gehad op het “niet inci-
denteel” organiseren van reizen, welke termino-
logie in de definitie van reisorganisator in art. 2 
Richtlijn 90/314/EEG, waarop de regeling van titel 
7.7a BW is gebaseerd, wordt gebruikt.9 Een win-
stoogmerk is tenslotte evenmin vereist. Nu ICRA 
in deze kwestie het pakket aan reisdiensten zelf 
samenstelde en aan de cursiste aanbood, be-
vreemdt het op zich niet dat de cursiste haar pij-
len op haar richtte. Het is echter niet op voorhand 
duidelijk of ICRA het samenstellen en aanbieden 
van het pakket aan diensten in verband met de 
cursus ook meer dan incidenteel deed voor haar 
cursisten en dus “bedrijfsmatig” handelde. Uit 
de uitspraak blijkt daarover niets. De motivering 
van het oordeel dat ICRA als reisorganisator kan 
worden aangemerkt, is wat dat betreft in mijn 
optiek (wat) te mager.

Aan een nachtportier van een hotel te stellen ei-
sen
De vervolgvraag is of de reis niet is verlopen 
overeenkomstig de verwachtingen die de cursis-
te op de grond van de reisovereenkomst redelij-
kerwijs mocht hebben.10 De rechtbank volgt de 
stellingen van de cursiste dat zij op grond van de 
reisovereenkomst redelijkerwijs mocht verwach-
ten dat de reis op zodanige wijze was georgani-
seerd dat de nachtportier van het hotel in geval 
van een roep om acute medische hulp meteen 
een arts te hulp zou roepen, althans zichzelf van 
de situatie op de hoogte zou stellen. Dat klemt te 
meer nu het gaat om een hotel waar geregeld 
buitenlandse gasten uit Afrikaanse landen ver-
blijven. Dit oordeel komt mij niet onlogisch of 
onjuist voor. In geval van een kenbare reële 

8  Kamerstukken II 1991/92, 22506, 3 (MvT), p. 4 en 2.
9  Volgens art. 2 lid 2 Richtlijn 90/314/EEG is de definitie 

van reisorganisator: “de persoon die niet-incidenteel 
pakketten samenstelt en deze rechtstreeks of via een 
doorverkoper verkoopt of ten verkoop aanbiedt”.

10  Art. 7:507 lid 2 (oud) BW.
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noodkreet van een hotelgast mag van een hotel 
passende actie verwacht worden.
Of er concreet sprake was van een roep om acute 
medische hulp is echter onduidelijk. Ook is on-
duidelijk of het voor de portier redelijkerwijs dui-
delijk was of moest zijn dat acute medische hulp 
geboden was of dat de situatie zodanig was dat 
ten minste onderzoek verlangd mocht worden ter 
vaststelling dat die hulp niet nodig was. De ge-
luidloze filmbeelden van de bewakingscamera 
waarop het gesprek met de nachtportier te zien 
is, geven geen uitsluitsel over wat er precies is 
besproken. Volgens ICRA blijkt uit de verklaring 
van de portier dat de medecursiste zich niet zo-
danig heeft uitgelaten dat de portier moest be-
grijpen dat acuut ingrijpen nodig was of dat ten 
minste nader onderzoek naar de situatie geïndi-
ceerd was. Terecht overweegt de rechtbank naar 
mijn mening dat het enkele feit dat een hotelgast 
’s nachts om een arts vraagt op zichzelf geen 
roep om acute medische hulp impliceert. Het 
gaat het bestek van de deelgeschilprocedure te 
buiten om de cursiste tot bewijslevering van 
haar stellingen toe te laten, waardoor de recht-
bank het verzoek voor zover op dit punt gegrond 
nog niet kan beoordelen en deze op grond van 
art. 1019z Rv moet afwijzen.
Ten aanzien van de onbereikbaarheid van ICRA 
’s nachts, wijst de rechtbank het verzoek wel 
reeds inhoudelijk af. Het is niet reëel te verwach-
ten dat altijd één van de medewerkers van de 
reisorganisator in geval van nood in de nachtelij-
ke uren te hulp geroepen kan worden. De cursis-
te kon zich voor hulp in spoedeisende situaties 
verlaten op de noodhulpdiensten die via 112 te 
bereiken zijn, zo nodig met behulp van bijvoor-
beeld de portier of anderen. Dit lijkt mij geen on-
redelijk oordeel. Indien er nood aan de man is, 
lijkt het mij niet meer dan logisch dat je een 
noodhulpdienst te hulp roept of laat roepen. Het 
is zeer de vraag wat de reisorganisator had kun-
nen doen, indien zij ’s nachts wel telefonisch be-
reikbaar was geweest. Op afstand zal de situatie 
lastig zijn in te schatten. Het komt uiteindelijk aan 
op een inschatting of er hulp nodig is, welke in-
schatting de cursiste in wezen alleen zelf goed 
kon maken. Over de beschikbare noodhulpdien-
sten en hun contactgegevens was de cursiste 
overigens voorafgaande aan de reis door ICRA 
ook geïnformeerd. In de welkomstbrief van ICRA 
waren immers de contactgegevens van de huis-
artsen, apotheek en tandarts in Wageningen en 

van het ziekenhuis in Ede en het noodnummer 
112 vermeld.

Nieuw recht
Ten slotte een blik op het nieuwe recht. Op 1 juli 
2018 is titel 7.7a BW gewijzigd door de komst van 
de Richtlijn (EU) 2015/2302. Laatstgenoemde 
richtlijn vormt een “update” van de oude – nu 
ingetrokken – Richtlijn 90/314/EEG, waarop de 
oorspronkelijke regeling van titel 7.7a BW was 
gebaseerd. Men was van oordeel dat de oude 
richtlijn niet meer overeenkwam met de huidige 
wijze waarop reizigers reizen plegen te boeken, 
zoals het via internet boeken van op maat gesne-
den vakanties. De nieuwe regeling beoogt meer 
transparantie en rechtszekerheid aan reizigers en 
handelaren te bieden en de wettelijke regelingen 
van de lidstaten (meer) te harmoniseren.11

De nieuwe regeling is ruimer geworden doordat 
zij niet alleen regels omvat met betrekking tot 
een pakketreis maar ook voor het zogenaamde 
“gekoppelde reisarrangement”. Een gekoppeld 
reisarrangement is – kort gezegd – net als de pak-
ketreis een combinatie van twee reisdiensten, 
echter de reisdiensten worden altijd los van el-
kaar geboekt en betaald.12 Het onderscheid tus-
sen een pakketreis en een gekoppeld reisarran-
gement is vooral van belang voor de mate van 
reizigersbescherming als de reisdiensten niet 
goed worden uitgevoerd. Indien de reis niet goed 
wordt uitgevoerd heeft een reiziger ingeval van 
een pakketreis recht op het verhelpen van de te-
kortkoming en zo nodig prijsverlaging en schade-
vergoeding. Bij een gekoppeld reisarrangement 
heeft de reiziger deze bescherming in beginsel 
niet, maar geniet hij enkel bescherming tegen 
insolventie van de handelaar die het gekoppeld 
reisarrangement faciliteert.13

11  Considerans nr. 2, 5 en 6 Richtlijn (EU) 2015/2302.
12  Zie voor de volledige definitie van een gekoppeld reis-

arrangement art. 7:500 onder e BW en voor die van 
een pakketreis art. 7:500 onder b BW.

13  De reiziger zal alleen een met een pakketreis vergelijk-
bare bescherming voor de goede uitvoering van de 
reisdiensten genieten, als de handelaar van een gekop-
peld reisarrangement (a) de reiziger vooraf niet heeft 
geïnformeerd over het feit dat hij geen aanspraak kan 
maken op de rechten voor pakketreizen en dat elke 
reisdienstverlener uitsluitend verantwoordelijk is voor 
de goede uitvoering van de reisdienst, maar dat hij wel 
aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie 
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Zou het verschil maken of de onderhavige zaak 
onder het oude of het nieuwe recht is beslecht? 
Dat valt nog maar te bezien. Ook onder het nieu-
we recht is van een pakketreis sprake als deze 
bestaat uit ten minste twee reisdiensten, zoals 
accommodatie, vervoer en/of een andere op zich-
zelf staande toeristische dienst (die een wezenlijk 
deel van de waarde van de pakketreis vertegen-
woordigt of een essentieel kenmerk van de pak-
ketreis is). Verder wordt als reisorganisator nog 
steeds beschouwd degene die pakketreizen sa-
menstelt en ten verkoop aanbiedt.14 Wel is het zo 
dat tegenwoordig niet onder de regeling vallen 
reizen die incidenteel en zonder winstoogmerk 
alsook uitsluitend aan een beperkte groep reizi-
gers worden aangeboden.15 Het gaat hier om cu-
mulatieve vereisten.16 Richtlijn (EU) 2015/2302 
doelt bijvoorbeeld op reizen die liefdadigheidsin-
stellingen, sportverenigingen of scholen niet 
meer dan enkele keren per jaar voor hun leden 
organiseren en die niet worden aangeboden aan 
het publiek.17 Zoals hiervoor genoemd is het on-
duidelijk of en in hoeverre ICRA meer dan inci-
denteel een combinatie van meerdere reisdien-
sten in verband met een cursus samenstelt en 
aanbiedt aan cursisten. Als dat niet het geval is 
en als ICRA zonder winstoogmerk zou opereren, 
dan zou, ervan uitgaande dat de cursussen enkel 
voor een beperkte doelgroep toegankelijk zijn, de 
reis waar het in deze zaak over gaat mogelijk niet 
onder de nieuwe titel 7.7a BW vallen. Ten slotte is 
de maatstaf voor aansprakelijkheid onder de 
nieuwe regeling materieel gelijk aan die van de 
oude regeling. Zowel Richtlijn (EU) 2015/2302 als 
Richtlijn 90/314 EEG gaan uit van het principe van 
non-conformiteit en spreken in dat verband over 

van de handelaar, of (b) de handelaar geen zekerheden 
heeft gesteld voor terugbetaling van de reissom en re-
patriëring van de reiziger (als personenvervoer onder-
deel is van het arrangement) als een reisdienst door 
insolventie niet wordt uitgevoerd (art. 7:513b BW).

14  De definitie is daarentegen juist ruimer geworden 
doordat daaronder ook de handelaar valt die via on-
derling verbonden boekingsprocedures bij het boeken 
van een reisdienst gegevens van de reiziger (naam, 
betalingsgegevens en emailadres) doorgeeft aan een 
andere handelaar, van wie de reiziger binnen 24 uur 
een andere reisdienst boekt.

15  Art. 7:501 lid 2 onder b BW.
16  Kamerstukken II 2016/17, 34688, 3.
17  Considerans nr. 19 Richtlijn (EU) 2015/2302.

of de reisdiensten niet of niet goed zijn uitge-
voerd.18 Van aansprakelijkheid is ook onder de 
nieuwe regeling geen sprake indien de non-con-
formiteit is te wijten aan (a) de reiziger, (b) een 
derde die niet bij de uitvoering van de reisdien-
sten van de pakketreis is betrokken en de 
non-conformiteit bovendien niet kon worden 
voorzien of voorkomen of (c) onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden (overmacht). 
Deze uitzonderingsgronden doen zich in deze 
zaak niet voor.

mr. J.  Kruiswijk Jansen
advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amster-
dam
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Bij bepaling smartengeld moet rekening 
worden gehouden met de bestaande 
maatschappelijke opvattingen over compen-
satie van leed en met het persoonlijk belang 
van verzoeker

Rechtbank Gelderland zp Zutphen 
11 december 2018, nr. C/05/338395/HZ RK 
18-20, ECLI:NL:RBGEL:2018:5285
(mr. Klaasen)

Deelgeschil. Smartengeld. Wettelijke rente. In 
Nederland levende rechtsovertuiging. 

[BW art. 3:12]

Verzoeker heeft ernstige letselschade opgelopen 
bij een ongeval waarbij de wederpartij verzekerd 
was bij Nationale Nederlanden. Nationale Neder-
landen heeft aansprakelijkheid erkend en voor-
schotten op schadevergoeding betaald.
In deelgeschilprocedure vraagt verzoeker veroor-
deling van Nationale Nederlanden tot betaling 
van € 250.000,= aan smartengeld, onder verwij-
zing naar eerdere smartengeldzaken in de juris-
prudentie, waarbij rekening moet worden gehou-

18  Zie art. 13 lid 1 jo. 14 lid 2 jo. 3 onder 13 Richtlijn (EU) 
2015/2302, welke bepalingen zijn omgezet in art. 
7:510 lid 1 jo. 7:511 lid 2 jo. 7:500 onder m BW, en art. 
5 lid 1 Richtlijn 90/314/EEG.


