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‘Nog geen knuffel, maar dit vergoedt veel’
Jolanda ziet eindelijk haar vader Theo weer  Stad en Streek 2-3

Hier stonden ze nog in
het Voetbalmuseum in
Roosendaal. Maar een
zakenman zette alle
spullen op Marktplaats!
Ook deze schoenen van
Johan Cruijff...? P3

Dít gebeurde er bij
de vuurwerkramp

Ooggetuigen
vertellen het verhaal 
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di
/w

o/
do

woensdag 13 mei 2020

159 2,75
Geen krant ontvangen? 
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bezorging

Europese Commissie houdt vast aan rechten consument

Gedupeerde reizigers moeten
hun geld kunnen terugkrijgen
Mensen die door het coronavi-
rus hun al betaalde vakantie
mislopen, moeten dat geld kun-
nen terugkrijgen. Dat is een van
de aanbevelingen van de Euro-
pese Commissie die vandaag
worden gepresenteerd. 

Mark van Assen
Brussel

Een meerderheid van de EU-lidsta-
ten had gevraagd om een versoepe-
ling of een opschorting van de
rechten van reizigers.  Zij voorzien
dat hun toeristische sector omvalt

als alle boekingen moeten worden
terugbetaald. De Commissie houdt
echter vast aan de bestaande regels.
Ze is wel voor het uitgeven van
vouchers, maar de keuze is wat haar
betreft altijd aan de consument. Dit
blijkt uit een conceptplan, ingezien
door deze krant, waarvan de
 definitieve versie vandaag ver-
schijnt.
Gerard Spierenburg, woordvoer-

der van de  Consumentenbond, is
opgetogen over het advies van
Brussel. ,,Wat minister Cora van
Nieuwenhuizen doet, is een aan-
tasting van de rechten die je hebt

als reiziger. Zij zegt dat de rechten
van consumenten pas op de plaats
moeten maken om  de KLM te red-
den en dat mensen maar naar de
rechter moeten stappen als ze het
daar niet mee eens zijn.”  
De aanbevelingen van de Com-

missie zijn richtlijnen  voor het
openen van de binnengrenzen van
de EU en het herstellen van het
vrije verkeer als dat weer veilig kan. 
Maar de lidstaten gaan daar uitein-
delijk zelf over. 
In het plan adviseert de Commis-

sie ook om reisbeperkingen en
grenscontroles geleidelijk aan op te

heffen, te beginnen in landen met
een ‘gelijk risicoprofiel’.
Wat de Commissie niet wil, is dat

landen onderling afspraken maken.
Dat is echter precies wat er nu wel
gebeurt. 
Zo zouden Frankrijk en Groot-

Brittannië al bezig zijn met een
‘toeristische corridor’, zodat bur-
gers deze zomer elkaars landen
kunnen bezoeken. Ook zouden
Spanje, Duitsland, Italië en Frank-
rijk praten over een gezamenlijk
veiligheidsprotocol. Reizigers tus-
sen deze vier landen hoeven dan
niet in quarantaine.

Dag Sander, 
Joost, Pim, 
Mathijs en Max
Ze waren sportief, goed getraind, twintigers en dertigers 
in de bloei van hun leven. Maar windkracht 6, een verstikkende 
laag schuim en algen werden hen fataal. De zwemmers Sander, 
Joost en Pim en de surfers Mathijs en Max kwamen niet meer 
boven. Scheveningen  rouwt.  ,,Iedereen kent ze.” 
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‘De rust doet me
ook wel goed’

Vivianne Miedema 
mist het voetbal, 

maar geniet 
volop van 

het leven in 
Schotland
Sport 18-19


