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Høringssvar vedr. Kommissionens henstilling om vouchers.  

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke ministerierne for 

muligheden for at komme med bemærkninger til Kommissionens pakke om turisme.  

DRF ønsker i den forbindelse særligt at tilkendegive vores holdning til Kommissionens 

betragtninger, som de fremgår i C(2020) 3125 final vedrørende Kommissionens henstilling 

af 13.5.2020 om vouchers, som passagerer og rejsende får som alternativ til tilbagebetaling 

af aflyste rejse- og transporttjenester i forbindelse med covid-19-pandemien. 

DRF finder det overordnet set positivt, at Kommissionen er opmærksom på 

rejsebureaubranchens enorme likviditetsproblemer som følge af covid-19-pandemien, og på 

den baggrund til en vis grad bakker op omkring udstedelsen af vouchers. Det er til gengæld 

yderst beklageligt og ganske uholdbart, når Kommissionen i denne helt ekstraordinære 

situation fastholder, at betaling med vouchers alene kan ske på en frivillig basis. 

At basere voucherudstedelsen på frivillighed i den nuværende situation, synes endnu mere 

uforståelig henset til, at Kommissionen i præambelbetragtning nr. 13 netop påpeger 

rejsebureaubranchens uoverskuelige likviditetsproblem forårsaget af de talrige aflysninger, 

der er fulgt i kølvandet på covid-19-pandemien, og som har ført til en uholdbar cashflow- og 

indtægtssituation for transport- og rejsesektorerne. 

Kommissionen påpeger i den forbindelse direkte, at rejsearrangørernes likviditetsproblemer 

forværres af det faktum, at de skal tilbagebetale pakkerejsens fulde pris til den rejsende, 
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mens rejsearrangørerne ikke altid selv rettidigt modtager tilbagebetaling af forudbetalte 

tjenester, der indgår som en del af pakkerejsen. 

Paradoksalt nok, er det netop de af Kommissionens påpegede forhold, der med al 

tydelighed illustrerer, hvorfor en ordning baseret på frivillighed ikke vil løse 

rejsebureaubranchens likviditetsproblemer. 

Kommissionen præsenterer en model, hvor den rejsende i stedet for at kunne blive 

påtvunget en voucher, skal gives incitamenter til frivilligt at tage imod et værdibevis, ved at 

værdibeviset gøres mere attraktivt. Disse tiltag indebærer blandt andet at den rejsende skal 

sikres mod, at dennes tilgodehavende går tabt ved rejsearrangørens konkurs, samt at 

voucheren har en udløbsdato, hvorefter beløbet skal refunderes til den rejsende.  

Ovenstående samt Kommissionens øvrige forslag vedrørende gyldigheds- og 

udbetalingsperioder er alle ganske fornuftige og sikrer en god forbrugerbeskyttelse, men 

DRF kan kun bakke op omkring de pågældende tiltag, hvis der samtidig indføres en 

midlertidig periode, hvor vouchers ikke udelukkende beror på frivillighed. 

Rådets direktiv 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer tager ikke 

hensyn til en situation som nu, hvor hele rejsebranchen er sat i komplet bero. Udover 

udgifterne til at bringe udrejste rejsende hjem før planlagt hjemrejse, skal rejsebureauerne 

refundere allerede solgte rejser, samtidig med at omsætningen gennem de seneste 

måneder - som ligeledes påpeget af Kommissionen - er faldet med op til 90%.  

Det er derfor af altafgørende betydning for rejsebureaubranchen, at denne sikres nødvendig 

likviditet til at komme igennem den økonomiske krise lige nu. Eftersom rejsebureauernes 

underleverandører enten slet ikke har refunderet, ikke refunderer rettidigt eller blot 

refunderer til rejsebureauet via vouchers, har rejsebureauet ganske enkelt ingen likviditet. 

Rejsebureaubranchen styrtbløder, manglen på likviditet bliver større for hver dag, og det er 

uvist, hvornår der kan komme gang i salget af rejser igen. Rejsebranchen var en af de 

brancher, der blev først ramt af covid-19-krisen, og det er desværre også en branche, der vil 

blive påvirket i længst tid efter. Nedlukningen af verden har selvsagt voldsomme 

økonomiske konsekvenser for rejsebranchen, hvilket som nævnt ovenfor også anerkendes 

af Kommissionen. 

Den danske regering har sammen med et flertal i folketinget vedtaget en hjælpepakke til 

rejsebureaubranchen, der indebærer en blanding af lån og statsstøtte. Der er dog bred 

enighed blandt aftaleparterne om, at rejsebureaubranchen ikke kan tåle at låne mere, så 

hvis rejsebranchen skal overleve, skal likviditeten sikres, og det kan bl.a. gøres ved at bevilge 

yderligere statsstøtte.  

Aftaleparterne har i den forbindelse givet udtryk, for, at yderligere statsstøtte kan være 

problematisk, og at man på den baggrund bør kigge på andre løsningsmodeller for at undgå 

eller minimere behovet for yderligere statsstøtte.  
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En sådan mulighed ligger efter DRF’s opfattelse lige for, ved at man i en midlertidig og 

forholdsvist kort afgrænset periode ser bort fra frivillighedselementet og indrømmer 

rejsebureaubranchen en ret til selv at beslutte, om den rejsendes refundering skal ske via 

kontant udbetaling eller udstedelse af vouchers. Dermed sikres det, at rejsearrangørerne 

fortsat har den fornødne likviditet og fleksibilitet, eftersom pengene forbliver i 

virksomheden i længere tid. 

En frivillig voucherordning vil derimod stille rejsebureaubranchen i en helt urimelig og 

uacceptabel konkurrencesituation henset til antallet af medlemsstater, der allerede nu har 

indført eller accepteret foreløbige voucherordninger gældende for både rejsearrangører og 

deres underleverandører (f.eks. luftfartsselskaber), hvor voucherordningen ikke beror på 

frivillighed. 

En frivillig voucherordning vil med en manglende nødvendig likviditetsfrigivelse og de 

ovennævnte ulige konkurrencevilkår medføre, at den danske rejsebureaubranche bliver 

yderligere eksponeret for risikoen for et totalt kollaps.  

Det må anses for tvivlsomt, om Kommissionen overhovedet har forstået, hvor alvorlig 

situationen rent faktisk er for rejsebureaubranchen, ligesom der med fastholdelsen af 

frivillighedskravet beklageligvis heller ikke synes at være vilje til at hjælpe 

rejsebureaubranchen igennem krisen. 

DRF kan på den baggrund ikke støtte Kommissionens henstilling, medmindre der gives 

mulighed for, at frivillighedskravet konkret kan fraviges for en nærmere afgrænset periode. 

Såfremt ministerierne måtte ønske en uddybning af ovenstående bemærkninger, står DRF 

naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Rejsebureau Forening 

 

 

 

      

Nina Mezcua-Jensen  Jakob Hahn 

Juridisk konsulent  Afdelingschef 


