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0. Update 
  

0.1. Procedures 
 

In de door de VVR aangespannen rechtszaak tegen een aantal 
luchtvaartmaatschappijen inzake de nul commissie heeft de rechter 
gevonnist. Voor details zie punt 7. “De VVR ten aanval”. 
 
 
0.2. SN Brussels Airlines Service Level Agreement 
  

SN Brussels Airlines heeft het verzoek van de VVR om vrijwillig een 
“Airline Service Fee” aan de (IATA) reisbureaus te betalen, afgewezen. 

Zij handhaven hun voorstel van “Service Level Agreement” en de voor-
stellen die  zij individueel aan een aantal reisbureaus hebben gedaan.  
Men dient dus SN Brussels Airlines te benaderen op dezelfde wijze als de 
andere luchtvaartmaatschappijen en hen, in antwoord op hun voorstel, als 
volgt te handelen : 
 

U stuurt het “Service Level Agreement”, getekend terug met de volgende 
MET DE HAND GESCHREVEN vermelding: 
"Onder voorbehoud zoals vermeld in bijgaand schrijven van...." 
 

Aan het contract voegt u dan het hiernavolgend schrijven toe en u stuurt 
alles AANGETEKEND: 
Met enige vertraging, buiten onze wil, sturen wij u het door u gevraagde 
contract terug onder voorbehoud van alle recht, zonder enige nadelige 
erkenning, inzonderheid de erkenning van het recht van SN brussels 
Airlines om eenzijdig te beslissen tot een systeem van zero commissie en 
dit, met behoud van alle rechten, de nietigheid, de ongeoorloofdheid en 
de onrechtmatigheid van die eenzijdige beslissing te blijven inroepen." 
DATUM (van vandaag) + HANDTEKENING 
 
0.3. Raad van de mededinging 
 

De VVR heeft klacht neergelegd bij de Raad van de Mededinging tegen 
een aantal luchtvaartmaatschappijen 
 
0.4. Ministerie van economische zaken - Federale overheidsdienst “regulering e
 



Wij hebben een vraag gekregen van het ministerie van economische 
zaken naar de impact op de positie van de consument ingevolge de 
beslissing van de luchtvaartmaatschappijen om de zero commissie in te 
voeren.  
 
Aangezien de luchtvaartmaatschappijen door deze actie wel hun kosten 
verminderen maar hun prijzen niet verlagen vormt de zero commissie 
volgens sommige ambtenaren een verkapte prijsverhoging.  
 
05. Resolutie raad van bestuur VVR. 
 

De hiernavolgende resolutie werd aan alle luchtvaartmaatschappijen 
individueel overgemaakt. 
 
Geachte,  
Wij verzoeken U kennis te nemen van de hiernavolgende beslissingen van 
de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus en er 
het nodige gevolg aan te geven : 
De raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, 
bijeengekomen te Brugge op 9 december 2004 heeft volgende Resolutie 
aangenomen en heeft het dagelijks bestuur van de vereniging en haar 
gedelegeerd bestuurder gelast deze Resolutie, met alle middelen uit te 
voeren. 
 

Overwegende dat de luchtvaartsector onderhevig is aan een aantal 
structurele veranderingen op wereldvlak waaraan onze regio niet 
ontsnapt. 
 

Overwegende dat de reisagent bij de distributie van vliegtickets de 
lasthebber is van de reiziger/consument enerzijds en van de 
luchtvaartmaatschappij anderzijds, aangezien hij de 
inspanningsverbintenis en de administratieve diensten op zich neemt om 
een zo goed mogelijk contract tussen deze partijen tot stand te brengen. 
 

Overwegende dat deze lastgeving inhoudt dat de lastgever de lasthebber 
dient te vergoeden voor de door hem geleverde diensten. 
 

Overwegende dat het onbetwistbaar is dat de reisagent in het kader van 
de zogenaamde Passenger Sales Agent Agreement (PSAA) een aantal 
diensten levert aan de luchtvaartmaatschappij die het deze laatste 
mogelijk maakt om, een contract tot vervoerovereenkomst met de 
reizigers/consument te realiseren. 
 

Overwegende dat een, door de VVR uitgevoerde, studie heeft uitgewezen 
dat de structurele kosten die door de luchtvaartmaatschappijen en hun 



vertegenwoordiger de IATA, aan de reisagenten worden opgelegd, 
teneinde vervoerovereenkomsten tussen de luchtvaartmaatschappij en de 
reizigers tot stand te kunnen brengen, gemiddeld vijftien euro (15,00 €) 
per ticket bedragen.  
 
De elementen van deze kosten omvatten ondermeer : de IATA fee, de BSP-
verwerking, de verplichte investeringen in veiligheidsvoorzieningen, de 
meerprijs voor gekwalificeerd (IATA) personeel, de training van IATA 
personeel, de prestaties van het personeel op zichzelf, de bankwaarborgen 
tegenover IATA , verplichte verzekeringen, de CRS-kosten, enz. 
 

Overwegende dat de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, als werkend 
lid van de United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA), 
gemachtigd is om als onderhandelaar op te treden voor reisbureaus, 
houders van een IATA-licentie, zowel leden als niet-leden. 
 

Verzoekt de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus aan de hierboven 
aangeduide luchtvaartmaatschappij om een overeenkomst met elk IATA-
reisbureau af te sluiten, waarbij per papieren of elektronisch ticket, 
waarvoor zijn CIP wordt gebruikt, een vaste vergoeding van vijftien euro 
of een ander overeen te komen bedrag zal betaald worden. Deze 
vergoeding wordt voortaan Airline Service Fee (ASF) genoemd en staat 
los van eventuele afspraken betreffende bijzondere vergoedingen 
toegekend door de luchtvaartmaatschappijen aan de reisbureaus , zoals 
bijv. super – of incentive commissies. 
. 

Verzoekt de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus aan de hierboven 
aangeduide luchtvaartmaatschappij om, indien zij aan directe verkoop 
doet, de reiziger/ consument een Passenger Service Fee (PSF) aan te 
rekenen (niet te verwarren met de hoger genoemde ASF). 
 

Nodigt de Verenging van Vlaamse Reisbureaus de hierboven aangeduide 
luchtvaartmaatschappij uit om over deze problematiek onderhandelingen 
te voeren. 
 
In afwachting van Uw bericht, met de meeste hoogachting. 
 
 
Luc Demuynck,  voorzitter 
Antoon van Eeckhout, ged. bestuurder 
Johan de Meester, secretaris generaal 
 
 



0.6. Met welke luchtvaartmaatschappijen en in welke mate kan 
u samenwerken ? 
 

Onder voorbehoud van vergissingen en aanvullingen geven wij hierna-
volgend de lijst van de luchtvaartmaatschappijen en de voorwaarden 
waaronder zij met de reisbureaus  samenwerken.  
 
1. Inleiding 
  

Dat de (IATA)-RB’s worden geconfronteerd met de zogenaamde zero 
commission is evengoed aan de RB’s zelf als aan de LVM’en te wijten. 
Inderdaad, toen Ryanair in het begin van de jaren negentig zijn Co  
verlaagde, boekten de RB’s hen vrolijk verder 
  

Toen Delta Airlines in de V.S. als eerste de commission caps (1) en de 
commission cuts invoerde snelden de managers van de grote reisketens 
naar het hoofdkantoor van Delta, niet om te protesteren of om te betogen, 
maar om hun geheime agreements af te sluiten. 
Tevens stelde men vast dat de aanloop tot dit alles de zogenaamde net 
fares, waren die, ondanks de waarschuwing van enkele verlichte geesten, 
door de meeste RB’s enthousiast of zonder protest werden ontvangen. 
 

De houding van de beroepsverenigingen en hun koepelorganisaties (2) 
was meestal afwachtend tot voorzichtig. Dit had vooral te maken met de 
soms tegenstrijdige belangen die in de meeste beroepsverenigingen van 
RB’s aanwezig zijn (3). Deze tegenstrijdige belangen strekken zich zelfs 
uit tot de koepelorganisaties (4). 
 

Inderdaad, grote internationale reisketens spelen in de meeste beroeps-
verenigingen een belangrijke rol en leveren soms een bepalend deel van 
de werkingskosten.  Zij pogen dan ook altijd en overal hun macht op te 
dringen en als dit niet lukt, leidt dit dikwijls tot de creatie van 
verschillende, soms elkaar bestrijdende, beroepsverenigingen (5). De 
kans om aangaande de zero commissie en of de fees de ganse  
reisbureausector op één lijn te krijgen is dus eerder klein. 
 

Alhoewel wij het hier vooral over de relaties tussen RB’s en LVM’en 
hebben, moeten wij toch vaststellen dat de rol van het (klassieke) RB niet 
alleen door de LVM’en wordt in vraag gesteld. Wat ons nu overkomt is 
trouwens niet het einde van een evolutie maar slechts het begin. 
 

Minstens één van de oorzaken is ons bekend : het toenemend belang van 
monopolies én duopolies in de reiswereld. Enkele voorbeelden : 
 



 De drie grootste LVM’en in de V.S. hebben meer dan 350 
miljoen passagiers; de drie grootste in Europa bijna 150 
miljoen; de drie grootste in Azië, nu reeds bijna 90 miljoen ! 
 De grootste cruisemaatschappij ter wereld (Carnival) 
controleert meer dan 113.000 bedden en heeft 43 % van de 
markt in handen. 
 De drie grootste hotelketens exploiteren meer dan 1,5 
miljoen kamers wat een investering van 230 miljard € 
vertegenwoordigt. 
 De drie grootste Europese touroperators maken samen 26 
miljard € omzet en hebben meer dan 40 miljoen klanten. 

 

Wie zou denken dat deze megaconcerns, door hun omvang, minder 
financiële problemen ondervinden, heeft het verkeerd voor. Juist door 
hun omvang zijn zij kwetsbaarder. Enkele voorbeelden :  
 

 De grote Amerikaanse LVM’en overleven slechts door 
overheidssteun of door bescherming te zoeken in chapter 11 
(concordaat). 
 Het grootste aandelenpakket van de grootste Europese 
touroperator (TUI) staat te koop. 
 De tweede grootste (Thomas Cook) boekte in 2003 een 
nettoverlies van 250 miljoen €. 
 De beurswaarde van de derde grootste (Mytravel) is met 
90% gedaald. 

 

Hun strategie is dus duidelijk : beperking van de kosten gecombineerd 
met het inpalmen van de marges van hun partners : de reisbureaus ! 
 
2. De commissie : historisch overzicht 
 

1947-1950 : de LVM’en sluiten met de RB’s bilaterale akkoorden af wat 
betreft de omvang en de wijze van commissionering. Er is geen enkele 
eenvormigheid. 
 

1950 : IATA (6) introduceert het eerste multilateraal PSAA. De Co wordt 
vastgelegd op 7,5 %  en 10 % voor tickets die worden gebruikt voor de 
organisatie van IT’s (inclusive tours = pakketreizen). 
 

1953 : in de V.S. en Canada wordt de Co opnieuw onderworpen aan 
individuele bilaterale akkoorden tussen LVM’en en RB’s. 
 

1979 : de vaste Co wordt uit de PSAA gehaald. Het niveau van de Co  
maakt er geen deel meer van uit, het Co-principe echter tot op heden wel. 



 

1982 : op initiatief van president Jimmy Carter wordt de liberalisering 
van de Amerikaanse luchtvaart ingezet. 
 

1985 : in de V.S. wordt de IATA vervangen door de IATAN. United 
Airlines doet een eerste poging om de Co drastisch te verlagen, maar 
moet dit stoppen omdat de andere LVM’en niet volgen. 
 

1987 : ook in Europa wordt, via Resolutie 800 de liberalisering ingezet. 
 

1990 : deze liberalisering wordt nog verstrekt door Resolutie 814. 
 

1994 : Delta Airlines vermindert haar Co op internationale vluchten van 
10 naar 8 %. 
 

1995 : Delta Airlines voert commission caps in voor binnenlandse 
vluchten in de V.S. 
 

1997 ; sommige Amerikaanse LVM’en beperken de Co op on-line 
boekingen tot 15 of 10 $ per ticket. 
 

1998 : ook in Europa wordt de vermindering van de Co ingezet. 
 

2000 : sommige Amerikaanse touroperators verminderen de Co op 
pakketreizen. 
 

2004 : aankondiging van de zero commissie 
 

2004 : North West Airlines poogt de kosten voor het gebruik van de 
CRS’s (3,75 $ per traject) rechtstreeks op het RB/reiziger te leggen. Deze 
poging wordt ingevolge de grote tegenstand van de CRS’s en de RB’s 
verhinderd. 
 
 
3. Nieuwe ontwikkelingen 
 

Uiteraard stelt zich de vraag waarom de LVM’en een distributiesysteem 
dat gedurende meer dan 45 jaar, blijkbaar tot tevredenheid van henzelf, 
hun partners en de Rz’s heeft gefunctioneerd, zo drastisch willen 
afbouwen. Volgende redenen werden vooropgesteld : 
 

 De rol van de meeste grote LVM’en evolueerde van de 
beschermde flag carrier  naar de public company. Bij deze 
laatste zijn alleen de aan de aandeelhouders toe te kennen 
dividenden belangrijk. 



 Vooral onder impuls van nieuwe marketing specialisten 
maakten de directie van veel LVM’en zich bezorgd over het 
feit dat, naargelang de markt, 70 tot 90 % van de distributie 
zich in handen van derden (de RB’s) bevond. Zij wensten 
deze verhouding tot 50/50 terug te brengen (7). 
 De door de LVM’en uitgekeerde (super) commissies werden 
ten dele – soms zelfs grotendeels – aan de Rz doorgegeven.  
De LVM’en stelden dan ook (terecht ?) : als er korting moet 
worden gegeven aan (onze) reizigers dan beslissen wij daar 
liever zelf over. 
 De nieuwe technologieën (internet) maken het eenvoudiger 
om direct met de Rz te handelen. 
 Nieuwe marketing technieken (yield management, net fares, 
point to point traffic) zijn eenvoudiger door de LVM’en zelf 
uit te voeren dan via RB’s. 
 Er moest een einde gemaakt worden aan de gigantische CRS 
kosten die verbonden zijn aan de distributie via RB’s. 

 
 
4. Juridische aspecten 
 

De ICAO (8) heeft reeds in 1979 vastgesteld dat de commissie een 
onderdeel uitmaakt van de totaalprijs van het vliegtuigbiljet (the 
Commission is a component of the air tariff). Het artikel 9 van het PSAA 
(resolutie 824) bepaalt trouwens dat de LVM het RB moet vergoeden 
voor zijn diensten (the carrier shall remunerate, in a manner and 
amount. Het woord amount verwijst naar een financiële compensatie. 
 

De nieuwe resolutie 818, van kracht vanaf 1 januari 2005, heeft echter 
artikel 9 van de PSAA als volgt gewijzigd : Any commisison or other 
remuneration paid to the Agent shall be established by the Member or 
BSP Airline. 
 

Desondanks blijft de relatie tussen het (IATA)RB en de (IATA) LVM 
onduidelijk en brengt het PSAA meer verwarring dan duidelijkheid.  
Overigens is het PSAA een contract dat wordt ondertekend door de IATA 
en niet door de LVM. 
 
 
5. De (blijvende) rol van het reisbureau 
 



Ongeacht zijn juridische status is het RB vooral een bemiddelaar tussen 
de LVM en de Rz. Het RB kan echter zijn positie maar handhaven voor 
zover de diensten die hij levert voor beide partijen belangrijk zijn en 
blijven. Hiervoor moet hij zich over het volgende bezinnen : 
 

 Beschikt mijn RB over de technologie om in te spelen op de 
nieuwe ontwikkelingen in toerisme en luchtvaart? 
 Beschik ik en mijn medewerkers, over de nodige know how 
terzake ? 
 Beschik ik over voldoende gegevens over mijn Rz’s om hen 
ten volle van dienst te kunnen zijn ? 

 
 

 Ben ik bereid én in staat om enerzijds mijn activiteiten te 
beperken tot wat ik echt goed kan, anderzijds mijn 
activiteiten uit te breiden tot producten en diensten (…die ik 
eveneens beheers of kan beheersen). 
 Heb ik inzicht in de kostenstructuur van mijn RB ? 
 Beschik ik over voldoende energie én de financiële middelen 
om na het beantwoorden van bovenstaande vragen de nodige 
aanpassingen in mijn RB door te voeren ? 

 
 
6. Het inkomen van het (IATA)-RB vanaf 01.01.2005 
 

6.1. Definities 
 

Reiziger (passenger of pax) :  elke persoon die het voordeel geniet van een 
vervoerovereenkomst, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald 
is door hem of voor hem (cfr. reiscontractenwet). 
 

Remuneration : de vergoeding die door de LVM aan een RB wordt 
toegekend, in welke vorm dan ook. 
 

Commission : een vergoeding in de vorm van een vast percentage op het 
zakencijfer, dat door de LVM aan een RB wort toegekend. 
 

Incentive commisison : aanvullende vergoeding in de vorm van een 
percentage, betaald door de LVM aan een RB dat voorafgaandelijk 
vastgelegde objectieven heeft bereikt (9).  
 

Dossierkosten (DK) (10) : een vast bedrag dat door de Rz wordt betaald 
aan het RB om een dossier te openen en/of te behandelen.  
 



Transaction fee : de door de Rz te betalen vergoeding aan de LVM voor 
de uitgifte van een vervoerbiljet. 
 

Penalty fee : de door de Rz te betalen vergoeding aan de LVM (of via het  
RB) voor de wijziging of annulering van een vervoerbiljet. 
 

Airline Service Fee (ASF) : de door de LVM aan het RB te betalen 
vergoeding voor de diensten die deze aan de LVM levert. 
Nota : indien deze vergoeding niet spontaan of op basis van een over-
eenkomst door de LVM wordt toegekend, adviseert de VVR deze ASF te 
factureren. De VVR is bereid, met alle middelen intevoreden. 
 

Passenger Service Fee (PSF) : de door de R z aan het RB te betalen 
vergoeding voor de diensten die deze  aan hem/haar levert. Volgende 
PSF’s worden voorzien : 
 
Reservatiekosten : zie kostentabel 
 
Advieskosten : worden gerekend voor relatief uitgebreid en 
moeilijk advies aan de Rz, kunnen voor (zeer) regelmatig klanten 
wegvallen.  
 

Travel Agent Service Fee (TASF) : een term die door de IATA (onlangs) 
werd gecreëerd en waarmee men de PSF bedoelt die met een credit card 
van de RZ wordt betaald en via de BSP zal worden verrekend.  
 

Management Fee : de door de Rz aan het RB te betalen vergoeding voor 
het beheer van zijn reisactiviteiten  en/of budgetten. 
 
6.2. BTW regeling 
 

In afwachting dat de Europese Commissie de nieuwe BTW regeling voor 
de luchtvaart en de reisbureausector doorvoert, zijn wij gehouden de oude 
regeling toe te passen én te interpreteren. De nog geldige BTW-aan-
schrijving is duidelijk : luchttransport is vrijgesteld en dossierkosten zijn 
onderworpen aan 21 %  BTW. 
 

De vraag stelt zich nu of de door de RB’s aan het basistarief toegevoegde 
service fees nu al dan niet aan BTW zijn onderworpen.  
Aangezien het transport niet uitvoerbaar is zonder een aantal door de 
RB’s te verstrekken handelingen, moeten deze worden beschouwd als 
zogenaamde auxiliary services, die aan hetzelfde regime zijn 
onderworpen als de basisdienst (transport), namelijk vrij van BTW.  
 

Conclusie : dossierkosten zijn onderworpen aan BTW (21 %), airline 
service fee (ASF) en passenger service fee (PSF) NIET. Dit standpunt 



moet echter nog worden bevestigd door de BTW administratie of de 
minister van financiën. De Vlaamse minister van toerisme (Bourgeois) 
heeft terzake een vraag gesteld aan zijn collega, Reynders. Hierop kwam 
tot op heden geen antwoord. 

 

6.3. Kostentabel 
 

De hiernavolgende gegevens en voorstellen zijn voorlopig en vormen nog 
het voorwerp van intern overleg. 
 
6.3.1. Dossierkosten 
 

De kosten voor het openen van een dossier werden in België tot op heden 
op 7,50 € geschat (6,20 € zonder BTW), dit is ver beneden de kostprijs. 
De Zwitsers hebben berekend dat dit 31,25 € bedraagt.  
Een realistisch bedrag voor België is : 20 €  (16,53 zonder BTW). 
 
6.3.2. Airline Service Fee (ASF) 
 

Een studie uitgevoerd door de VVR heeft uitgewezen dat de kostprijs 
voor het uitgeven van een vliegticket gemiddeld 15 € per ticket bedraagt. 
Deze kostprijs omvat enkel de kosten die ten behoeve van de LVM 
worden gemaakt en NIET de diensten die aan de Rz worden geleverd. In 
principe moet dit bedrag door de LVM worden gedragen. Voor de LVM 
die nog Co toekent, wordt dit van de Co afgetrokken. 
 
6.3.3. Passenger Service Fee (PSF) 
 

Aan de Rz dienen daarenboven min volgende bedragen aangerekend : 
 

Reservatiekosten : 
- Ticketwaarde : minder dan 400 € : 15,00 € per ticket 
- Ticketwaarde : 400-1500 € : 50,00 € per ticket 
- Ticketwaarde :: 1501-3500 € : 100,00 € per ticket 
- Ticketwaarde : +3500 : 150,00 € per ticket 

 

Advieskosten :  10,00 € per 15 minuten (de Zwitsers rekenen 18,75 € !) 
  

Wijzigingskosten : 10,00 € (bovenop de penalty fee) 
 

Aflevering : 10,00 € 
 

Groepen (vanaf 10 personen) : voorwaarden in afspraak 

 



6.3.4. Voorbeelden 
 
 

VOORBEELD 1 
2 tickets BRU-LCY-BRU met VLM, L class  

160,00 € x 2 = 320,00 € (incl. 121,80 € taksen) 
Door RB aan de Rz aan te rekenen  

Dossierkosten :  20,00 €  (incl. 3,48 € BTW) 
ASF : {(2 x 15,00 €) – 21,15 €} = 8,85 € 

Reservatiekosten (PSF) : 2 x 15,00 =  30,00 € 
Advieskosten (PSF) : geen 
ASF en PSF, vrij van BTW 

 
 



 
 

VOORBEELD 2  
2 tickets BRU-LHR-JHB met BA 

(538,00 + 133,35 taks)  x 2 = 1342,70  € 
Door RB aan te rekenen : 

Dossierkosten : 20,00 € (incl. 3,48 €) 
ASF : 2 x 15,00 = 30,00 € 

Reservatiekosten (PSF) : 50,00 € x 2 = 100,00 € 
Advieskosten (PSF) : geen 
ASF en PSF, vrij van BTW 

 
 

 

VOORBEELD 3  
2 tickets BRU-FRA-BKK-FRA-BRU met LH in H/Q class 

(740,00  € + 119,88 € taks) x 2 = 1719,76 € 
Door RB aan te rekenen : 

Basisprijs : (740,00 E x 2) + (199,88 x 2, taksen) 
Dossierkosten : 20,00 € (incl. 3,48 € 

ASF : 2 x 15 = 30,00 € 
Reservatiekosten (PSF) : 50,00 € x 2 = 100,00 € 

Advieskosten (PSF) : 30,00 € (37 minuten) 
ASF en PSF, vrij van BTW 

 

 
6.4. Motivaties 
 

De introductie van de Airline Service Fee en de Passenger Service Fee  
zal van de reisagent grote inspanningen en overtuigingskracht vragen. In 
dit verband is het noodzakelijk om in de eerste plaats zichzelf en de 
medewerkers te overtuigen en de valse argumenten tegen deze fees te 
ontkrachten. Bijv. : 
 

 De Rz zal de fee niet willen betalen aangezien hij dit vroeger 
ook niet moest doen. 
 De Rz zal naar de concurrentie stappen die geen of minder 
fees aanrekent. 
 Het aanrekenen van fees geeft aan de LVM’en een extra 
argument om de commissie nog meer te verlagen. 
 Enkel grote reisketens kunnen dit systeem hanteren. 

 

Bij het vaststellen van de fees dient men met volgende punten rekening te 
houden.  
 



 De beroepsverenigingen (ook de VVR) leggen geen fees op. 
Zij geven enkel advies en wijzen op de kosten van bepaalde 
diensten, dit op basis van studies.  
 Het RB is dus vrij zelf zijn fees te bepalen, uiteraard is de 
kostenstructuur van de meeste RB’s gelijksoortig, zodat 
afwijkingen eerder beperkt zijn. 
 Hoe dan ook, de fees moeten, zowel om juridische als om 
commerciële redenen transparant zijn. 
 De fees moeten openbaar zijn, het heeft geen zin hen – zelfs 
voor de concurrentie – te verbergen. 
 Verontschuldigt u nooit voor het aanrekenen van fees  
 Beschuldig, ten overstaan van de Rz, evenmin wie dan ook 
voor de introductie van de fees, zelfs niet de LVM’en. 
 Besteedt voldoende tijd aan de opleiding van uw mede-
werkers, motiveer hen door bijv. een (kleine) incentive te 
voorzien voor hen. 
 Overtuig de Rz dat de introductie van de fees uiteindelijk 
ook voor hen voordelig is. 
 en tenslotte : 

 
 

Gebruik de introductie van fees om eens en voor altijd een 
einde te maken aan de kortingen op vliegtickets. 

 

 
 
6.5. Bericht aan  de reizigers. 

 

Vanzelfsprekend dienen de reizigers/klanten te worden ingelicht over de 
nieuwe prijssetting in de luchtvaartsector. Wij raden aan om de 
belangrijke (zaken)klanten hierover persoonlijk te contacteren en te 
informeren.  

 

In algemene termen kan men het volgende aan de klanten/reizigers 
melden : 

 

Waarde klant, 

 



De luchtvaart is één van de meest dynamische sectoren van de economie 
en is dus onderhevig aan soms onverwachte structurele wijzigingen. 

Zo hebben een aantal luchtvaartmaatschappijen onlangs besloten om de 
vaste commissie op vliegtickets, die sedert 1947 aan de reisbureaus werd 
verleend per 1 januari 2005 af te schaffen of op te schorten.  

 

Dit betekent NIET dat de samenwerking tussen de 
luchtvaartmaatschappijen en de reisbureaus zou worden beëindigd. Zij 
gaat gewoon verder maar onder andere voorwaarden. 

Dit betekent evenmin dat de prijzen van het luchtvervoer zouden worden 
verhoogd. In feite worden de voorziene prijsverhogingen niet 
doorgevoerd.  

Tenslotte betekent dit ook NIET dat voortaan de aankoop van vliegticket 
direct bij de luchtvaartmaatschappij goedkoper zou worden. Inderdaad, 
de luchtvaartmaatschappijen worden verplicht om aan hun reizigers, 
zoals de reisbureaus,  zogenaamde transaction of service fees aan te 
rekenen. 

Wij kunnen u dan ook melden wij dat in ons reisbureau voortaan ook het 
systeem van de service fee zal worden toegepast. Dit houdt in dat u de 
netto prijs van het vliegticket zal betalen (= het bedrag dat wij aan de 
luchtvaartmaatschappij betalen) verhoogd met de kostprijs van de 
prestaties die wij voor U leveren . 

 

Ingesloten vindt U te tarieven die wij hanteren. 

 

Met de meeste hoogachting. 

 
 
6.6. Nota’s 

 

(1) Commission cap : het bepalen van een maximum commissie per ticket. Bijv. een 
ticket kost 3.000 €, de commissie is (was!) 9 %  (270 €) maar werd beperkt tot 100 €. 
 



(2) Bijv. : de wereldfederatie van reisbureauverenigingen  (UFTAA), de Europese 
federatie van reisbureauverenigingen (ECTAA), de Federatie van reisbureau-
verenigingen van Latijns Amerika (COTAL), enz. 
 
(3) Dit is niet het geval bij de VVR. De leiding van de VVR  is nooit gezwicht voor de 
druk van de grote touroperators of grote ketens. Vandaar dat  deze VVR hebben 
verlaten. 
 
(4) Reeds in de jaren tachtig waren tegenstrijdige belangen de oorzaak van de 
conflicten  tussen de UFTAA, de ECTAA en ASTA. 
 
(5) Dit is niet alleen het geval in België (VVR versus BTO en ABTO) maar ook in 
Duitsland (ASR versus DRV) en tal van andere landen 
 
(6) De IATA zelf werd opgericht in 1945. 
 
(7) Het is algemeen bekend dat de (grote) LVM’en de 50 % voor der RB’s willen 
verdelen als volgt : 30 % voor enkele marktleiders, de resterende 20 % voor alle 
andere RB’s.  
 
(8) De ICAO is een onafhankelijke afdeling (agency) van de UNO. De voornaamste taak 
bestaat in het regelen van de burgerluchtvaart 
 
(9) Over de override-, super- of incentive commissie zijn zowel de LVM’en als de 
RB’s (terecht) zeer discreet. Het is inderdaad een individuele afspraak. De kleine 
RB’s moeten zich er echter wel van bewust zijn dat de (zeer) grote collega’s soms 
gigantische bedragen incasseren. 
 
(10) In tegenstelling tot wat sommigen beweren is een dossierkost niet verboden of 
onwettelijk. In feite is de dossierkost, zelfs door Testaankoop, reeds aanvaard, 
behalve wanneer hij betrekking heeft op pakketreizen. 
 
(11) Wanneer men nog wat verder kijkt dan de ons omringende landen zijn de 
verschillen wel erg groot. In veel landen wordt de commissie van 9 % gewoon 
behouden. 
 
(12) Wij bedoelen niet zozeer de IATA maar vooral de allianties, zoals bijv. Star. 



7. De VVR ten aanval 
 

Zoals vroeger reeds meegedeeld legt de VVR zich niet neer bij de een-
zijdige beslissing van sommige LVM’en om de commissie te schrappen. 
Wij hebben, samen met een aantal RB’s, dan ook sommige LVM’en, 
zowel in kortgeding als ten gronde gedagvaard. 
 
7.1. Tekst dagvaarding 
 
TEN GRONDE 
 
I. FEITEN EN VOORGAANDEN : 
 

1. 
 

Aangezien de VVR, statutair de belangen nastreeft van haar leden, zijnde 
vergunninghoudende RB’s waarvan het statuut geregeld wordt door de 
wet van 21 april 1965; (reisbureauwet). 
 

Dat in de relatie tot de Rz’s, en de kandidaat-Rz’s, de relatie met het RB 
geregeld wordt door de wet van 16 februari 1994 (tot regeling van het 
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling; reiscontractenwet). 
 

Dat de verhouding van de RB’s tot hun leveranciers , in de regel collega-
RB’s (reisorganisatoren) en/of hoteliers en vervoerders geregeld wordt op 
contractuele grondslag (onafgezien de toepassing van specifieke 
wetgeving uit het gemeen recht). 
 

2. 
 

Dat RB’s volgens de reisbureauwet ingedeeld kunnen worden in RB’s die 
(ook) reizen mogen organiseren (vergunning A); die enkel mogen 
optreden als reisbemiddelaars (vergunning B) en autocarondernemingen 
(vergunning C). 
 

Dat RB’s eveneens agenten kunnen zijn van vervoerondernemingen in 
die zin dat zij gemachtigd zijn voor die vervoerders, titels uit te geven 
(reisbiljetten) en dit in naam en voor rekening van die vervoerders. 
 

Dat dit sinds decennia geschiedt binnen het kader van de IATA, een 
coöperatieve onderneming naar Canadees recht, gesticht in 1945, met 
zetel in Montreal, doch met algemeen secretariaat in Genève.  
 



Dat deze beroeps- en belangenvereniging zich bezighoudt met haast elk 
domein in de luchtvaart, haar leden aanbelangend, van zowel 
economische, technische als juridische aard, en dit met inbegrip van de 
relatie tot haar agenten (de tussenpersonen die optreden voor de 
LVM’en). 
 

Dat daarbuiten IATA eveneens de zogenaamde tarieven coördineert ... 
 

Dat, RB’s door IATA erkend kunnen worden als IATA.-agent. 
(N.B. hiervoor moeten voorwaarden voldaan worden van zowel financiële 
aard, technische uitrusting, als wat opleiding betreft); 
 

Dat elke individuele reisagent een Passenger Sales Agency Agreement  
(PSAA) ondertekent met IATA door tussenkomst van de Directeur-
Generaal van IATA die optreedt als vertegenwoordiger van die IATA- 
leden luchtvaartondernemingen. 
 

Dat de relatie van de RB’s met die IATA leden , luchtvervoerders 
geregeld wordt door wat men noemt IATA resolutions. 
 

Dat IATA. eveneens door tussenkomst van haar directeur-generaal 
gemachtigd wordt contracten af te sluiten voor alle IATA-leden 
(luchtvervoerders) met individuele IATA.-agenten (nadat die de 
zogenaamde IATA-licentie hebben bekomen). 
 

3. 
 

Dat de hierboven genoemde gedingvoerende RB’s, IATA-agenten zijn, 
verspreid in het ganse Vlaamse land, (Brussel inbegrepen), en door hun 
geografische uitstraling – via filialen en/of cliënteel – daarenboven 
representatief zijn voor gans de sector. 
 

4. 
 

Dat de IATA-agenten voor hun taken vergoed worden door de LVM’en 
op basis van een bepaald percentage per gerealiseerde omzet gaande van, 
voorheen 9 % tot, thans 7 % en/of minder en dit op basis van de 
vergoeding die afgesproken werd, in beginsel in IATA-resolutie 824, 
artikel 9. 
 

Dat de basisovereenkomst de individuele PSAA is. 
 

Dat hierna gedaagde aan alle betrokkenen heeft laten weten dat vanaf 1 
januari 2005 er een nieuw bedrijfsmodel zal worden toegepast in die zin 
dat haar agenten geen commissie meer zullen ontvangen. 
 

Dat die regeling zou ingaan vanaf 1 januari 2005. 
 



Dat voorgesteld wordt door hierna gedaagde dat de contractuele relatie 
beheerst blijft door de IATA-resoluties, meer bepaald resolutie 824 met 
uitzondering evenwel van art. 9 het welke uitdrukkelijk een bezoldiging 
voorziet. 
 
Dat LUFTHANSA (LH) vanaf 1 januari 2005 de samenwerking wenst te 
laten verlopen op wat zij noemt een gewijzigde juridische basis en zij dit 
contractueel wenst vast te leggen. 
 

Dat voor dit doel LH een opzegging liet betekenen met een termijn van 
zes maanden aanvattend 30 juni 2004, en eindigend 31 december 2004. 
 

Dat zij tevens een nieuw voorstel tot overeenkomst voorlegde, waarin in 
feite de bestaande relatie behouden blijft volgens de IATA-resoluties – 
(zie art. 4 gewijzigde overeenkomst) – doch met uitzondering van art. 9 
van IATA-resolutie 824 (en wat betrekking heeft op de voorwaarden voor 
de betaling van commissie, art. 9 van IATA-resolutie 814). 
 

Dat verzoekers geprotesteerd hebben op gemotiveerde wijze tegen deze 
gang van zaken, doch tevergeefs. 
 

Dat LH evenwel voor de andere dan wel de Benelux-markt er een andere 
strategie schijnt op na te houden vermits men in bijv. Frankrijk wel een 
commissie zou uitbetalen, spijts eerdere berichtgeving (1 %) (11). 
 

Dat niettegenstaande onderhandeling en aanmaning LH op haar standpunt 
blijft derwijze dat verzoekers zich in rechte voorzien om de hierna 
volgende redenen. 
 
II. DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGELS : 
 

a. De positie van de IATA-agent : economisch bekeken : 
 

Aangezien men deze positie kan bekijken in het algemeen – voorwaarden 
tot bekomen en behoud IATA-licentie – en meer specifiek, de taken die 
een reisagent moet vervullen voor het uitschrijven van een luchtvaart-
ticket en de daarbij horende diensten. 
 

Dat die taken voor de IATA-agent ook kosten teweeg brengen. 
 

Dat men deze  kan opdelen in algemene kosten en specifieke kosten als 
volgt geresumeerd :  
 

a. Vaste kosten 
 

1. Technische uitrusting en infrastructuur 
 



- Beveiligingsvoorschriften : alle toegangsdeuren, ramen en vensters 
moeten kunnen worden afgesloten met extra materiaal gaande van 
metalen gordijnen en/of vergrendelingssystemen. Een alarmsysteem 
dient aanwezig te zijn in de verkoopruimte, deze dient daarenboven te 
beschikken over een bankkluis en/of beveiligde afgesloten ruimte. 

- Reservatiesysteem (dit moet een elektronisch reservatiesysteem zijn, 
met de mogelijkheid van ticketting, waaraan gekoppeld ook nog een 
betalend B.S.P. link dient toegevoegd te worden (om een betaling via 
deze speciale wijze met inbegrip van domiciliëring van ticketten, 
betalingen en terugbetalingen mogelijk te maken …)); 

 

2. Extra voorzieningen, kosten en taken :  
 

- De IATA-agent dient periodieke financiële staten op te maken. 
- Er moet in de verkoopruimte een afzonderlijke voorziening zijn voor 

de verkoop van tickets. 
- Er dient een afzonderlijke boekhouding gemaakt te worden voor de 

luchtvaartondernemingen en deze boekhouding moet steeds ter 
beschikking zijn voor een audit van IATA. 

- IATA kan speciale bankgaranties eisen in geval van onzekerheid over 
de financiële toestand van het reisbureau. 

- De IATA-agent is verplicht elke wijziging in zijn vennootschap, 
onderneming en/of kantoorpersoneel te melden aan IATA. 

 

3. Personeel : 
 

- De IATA-agent dient te beschikken over gekwalificeerd personeel 
waarvan tenminste één persoon tijdens de kantooruren aanwezig is. 

- Dit personeel dient de door IATA georganiseerde en/of door hen 
erkende cursussen te volgen. 

 

b. Specifieke kosten en taken naar aanleiding van de boeking : 
 

1. 
 

Aangezien een IATA-agent specifieke taken en plichten vervult voor de 
luchtvervoerder, en deze omschreven kunnen worden als zijnde een 
geheel van materiële handelingen enerzijds, het verrichten van rechts-
handelingen anderzijds. 
 

Dat vooreerst de agent de dienst van zijn committent – diverse luchtvaart-
ondernemingen – ter kennis brengt aan het koperspubliek, hij hen uitlegt 
welke vervoerder diensten aanbiedt naar welke bestemming, en aan welke 
voorwaarden (prijs, dienst- en uurregeling, …). 
 

Dat benevens die functie van informatie, de IATA-agent een functie van 
promotie voor diezelfde luchtvervoerder vervult. 



 

Dat hij niet enkel voornoemde koopwaar ter kennis brengt aan het 
publiek, maar dit ook aanprijst en de IATA-agent derhalve de promotor 
wordt van de luchtvervoerder 
waarvan hij de dienst aanprijst na afweging en vergelijking van 
vergelijkbare aanbiedingen (rekening houdend met de wensen, behoeften 
en de mogelijkheden van de klant). 
 

2. 
 

Dat vervolgens de IATA-agent gaat bemiddelen. 
 

Dat dit bemiddelen betekent dat de agent nakijkt, en verifieert of voor die 
bepaalde bestemmingen aan welke voorwaarden nog een boeking 
mogelijk is. 
 

Dat dit gebeurt via het informaticasysteem en, aanvullend indien nodig 
(speciale wensen van de reiziger bijvoorbeeld) telefonisch … 
 

3. 
 

Dat vervolgens partijen kunnen  contracteren. 
 

Dat dit juridische implicaties heeft en dan de IATA.-agent rechts-
handelingen verricht in naam en voor rekening van de luchtvervoerder, 
waarvan hij de mandataris is (verkoopsmandaat). 
 

Dat immers de IATA-agent mandaat heeft van de luchtvervoerder om 
deze te verbinden en namens deze luchtvaartticketten uit te schrijven;  
(N.B. : dat gebeurt materieel met een voorraad aan tickets en/of  outprint 
ervan, via de code van de luchtvervoerder). Dit is essentieel en is precies 
het onderscheid tussen een IATA-agent en een reisbemiddelaar niet-IATA 
agent die geen bevoegdheid heeft om ticketten uit te schrijven. 
 

4. 
 

Dat de bemiddelaar verder nog materiële taken vervult zoals het over-
maken van de nodige documenten ter bevestiging van de boeking en hij 
dit doet namens en in opdracht van de luchtvervoerder. 
 

Dat dit ook materiële handelingen betreft die de bemiddelaar doet voor 
rekening en in opdracht van de committent. 
 



5. 
 

Dat de reiziger betaalt, (de betaling is een rechtshandeling vermits zij 
uitdovend is voor de verbintenis bevrijdend in handen van de IATA-
agent, die uiteraard bevoegdheid heeft om die reissommen te innen uit 
hoofde van het incassomandaat hem uitdrukkelijk gegeven door de 
luchtvervoerder (zie zelfde resolutie 824 nr. 3). 
 

6. 
 

Dat – in het slechtste geval – in geval van klachten, de reisbemiddelaar 
ook nog het aanspreekpunt blijft voor de klachtenbehandeling en hij 
vertegenwoordigt ook dan de luchtvervoerder voor de afhandeling van 
een klacht Bijv.  in het geval van verloren gegane bagage, de negatie van 
tariefafspraken, de bijbetaling van vooraf niet gekende en/of niet 
aangerekende extra kosten van brandstoftoeslag, luchthaventaksen, …) 
(zie nogmaals de taakomschrijving in resolutie 824, art. 3, 1 t/m 6); 
 

b. De positie van de IATA agent  :  juridisch bekeken: 
 

Aangezien een IATA agent juridisch een reisbemiddelaar is onderworpen 
aan de reisbureauwet en aan de reiscontractenwet. 
 

Dat voor de luchtvervoerder hij  zowel materiële taken waarneemt als 
rechtshandelingen verricht. 
 

Dat hij diens diensten ter kennis brengt bij het publiek, deze diensten 
promoot , bemiddelt voor de luchtvervoerder en deze vertegenwoordigt.  
 

Dat de IATA-agent van de  luchtvervoerder  bovendien de opdracht heeft 
ontvangen om namens en voor rekening van de luchtvervoerder vervoer-
contracten af te sluiten  (vertegenwoordigingsmandaat) en de betaling 
daarvoor in ontvangst te nemen; (incassomandaat).  
 

Dat dit wezen en functie is van een mandaatverhouding (art. 1984 BW) 
met name de afwezige te kunnen vertegenwoordigen en deze dus te 
verbinden als ware hij zelf aanwezig  bij de contractsluiting  of  anders 
gezegd: een persoon (luchtvervoerder) geeft de macht aan een ander 
(IATA-agent )om voor hem een rechtshandeling te stellen: 
 

Aangezien wat vooraf gaat niets wijzigt aan de wettelijke situatie van de 
IATA.-agent als reisbemiddelaar die op grond van art. 21 reiscontracten-
wet ook een mandaatfunctie vervult voor de reiziger. 
 

Dat dat mandaat – het contract afsluiten in naam en voor rekening van de 
reiziger – aan het bovengenoemde niet in de weg staat maar integendeel 
het specifiek eigene is aan de meervoudige functie van een reis-
bemiddelaar.  



 
c. Het recht op vergoeding van de I.ATA-agent : 
 

1. 
 

Aangezien op grond van art. 1134 B. W. – het Belgische recht staat niet 
ter discussie en volgt zelfs uit art. 17 van resolutie 824 – overeenkomsten 
partijen tot wet strekken. 
Dat, art. 9 van resolutie 824 uitdrukkelijk het recht op vergoeding 
voorziet – zonder zich in te laten met de wijze van berekening, noch het 
juiste bedrag ervan. 
 

Dat art. 9 voornoemd het heeft over de vergoeding voor de diensten van 
verkoop van het luchtvervoerticket zelf en bijkomende diensten. 
(N.B. : het vervoer is als een dienst te beschouwen en niet als een 
product) 
 

Dat, die vergoeding bestaat voor de specifieke diensten van verkoop van 
de ticketten (air transportation), maar ook voor alle bijkomende diensten 
(ancillary services). 
 

Dat uitdrukkelijk bedongen is dat die bezoldiging (remuneration) dient 
tot betaling, vergoeding (full compensation) voor de diensten die de 
IATA-agent verleent voor de luchtvervoerder (for the services rendered 
to the carrier). 
 

Dat derhalve contractueel alle bij IATA betrokken luchtvervoerders zich 
verbonden hebben tot een vergoeding aan de IATA-agenten. 
 

Dat dit derhalve een onvervreemdbaar recht uitmaakt en dit recht, 
contractueel vastgelegd, bestaat tot wanneer IATA, na overleg met de 
sector, in andere zin zou hebben beslist.  
(N.B. : wat het geval niet zal zijn gelet op art. 81-82 E.EG Verdrag.) 
 

Dat derhalve de beslissing om over te gaan tot  nul commissie, en dit te 
doen vanaf 1 januari 2005 geen enkel rechtsgevolg kan hebben vermits 
duidelijk in strijd met art. 9 van IATA-resolutie 824. 
 

Dat de bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen het recht noch de 
bevoegdheid hebben om in strijd met art. 9 van gezegde resolutie het 
tegendeel te bedingen ! 
 

Dat LH terzake een zeer eigenaardige houding aanneemt. 
 

Dat LH, als IATA-lid, het contract heeft opgezegd, doch in feite deze 
opzegging partieel en/of selectief is vermits in de nieuwe overeenkomst 
die zij tegelijkertijd voorlegt LH uitdrukkelijk bepaalt dat de contractuele 
relatie beheerst blijft door de geldende IATA-resoluties. 



 

Dat de eerste vraag die zich stelt is of LH als IATA-lid de bevoegdheid 
heeft en/of had om enerzijds een contract op te zeggen met een 
individuele agent daar waar zij de bevoegdheid tot contracteren heeft 
toevertrouwd aan IATA (door tussenkomst van de directeur-generaal van 
IATA). 
 

Dat bovendien, en meer pertinent, de vraag zich stelt of LH, als IATA-lid, 
tegelijkertijd kan bedingen dat alle bestaande resoluties nog wel de relatie 
beheersen, met uitzondering van art. 9, hetwelke een bezoldiging voorziet 
voor de agent. 
 

Dat LH die zich contractueel t.o.v. IATA heeft verbonden een vergoeding 
te betalen aan de agenten, dus niet individueel daarvan kan afwijken. 
 

2. 
 

Dat de tweede rechtsgrond, artikel 1999 B.W. is. 
 

Dat de IATA-agent duidelijk een mandataris is van de luchtvervoerder 
zoals hierboven uiteengezet en dat dit niet kan worden wordt betwist 
vermits hij rechtshandelingen verricht voor de luchtvervoerder en deze – 
en niet zichzelf – verbindt. 
 

Dat op grond van art. 1986 B.W. het mandaat in principe onbezoldigd is, 
doch dat een loon kan worden bedongen, uitdrukkelijk of stilzwijgend. 
 

Dat wanneer het mandaat een handelsrechtelijk karakter heeft, dit steeds 
bezoldigd is zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk zou zijn bedongen. 
 

Dat zelfs indien geen vergoeding zou zijn bedongen – quod non – er 
gemeenrechtelijk een vergoedingsplicht bestaat  voor kosten en het 
normale ondernemersloon ( werkuren, winstberekening). 
 

Dat die vergoeding betrekking heeft op kosten waarin inbegrepen alle 
nuttige kosten (met inbegrip van alle mogelijke kosten o.m. deze van 
publiciteit). 
 

Dat, de IATA.-reisagent derhalve recht heeft, op grond van het gemeen 
recht, op een vergoeding voor zijn kosten maar ook op een vergoeding 
voor zijn diensten (het zogenaamde ondernemersloon). 
 

3. 
 

Dat, vervolgens, - derde rechtsgrond -  art. 9 van de wet van 13 april 1995 
(Wet op de Handelsagentuur) uitdrukkelijk en op gebiedende wijze 
bepaalt dat een handelsagent vergoed moet worden. 
 



Dat die vergoeding kan bestaan uit een vast bedrag ofwel uit commissies 
ofwel deels uit een vast bedrag en deels uit commissies. 
 

Dat IATA-agenten handelsagenten zijn in de zin van art. 1 van 
voornoemde wet van 13 april 1995. 
 

Dat zij immers op permanente wijze, niet onder gezag staande, belast 
worden met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam 
en voor rekening van de principaal (luchtvervoerder). 
 

Dat die wet een ruim toepassingsgebied kent en ook van toepassing is op 
de dienstverlening zoals in casu (vaste wil van onze wetgever overigens). 
 

Dat een IATA-agent voor de luchtvervoerder bemiddelt en hem 
vertegenwoordigt en namens hem – cfr. supra – de vervoerovereenkomst 
afsluit en vervolgens namens de luchtvervoerder de reissom int. 
 

Dat derhalve gedaagde zelfs niet zou kunnen bedingen  dat de IATA-
agenten geen vergoeding zouden bekomen, wat in strijd zou zijn met de 
wetgeving van dwingend recht die de Handelsagentuurwet is ! 
 

Dat een dergelijk beding in het voorstel van LH zelfs met nietigheid zou 
moeten worden gesanctioneerd. 
 

4. 
 

Dat – vierde rechtsgrond – het handelen van LH niet min noch meer  het 
gevolg van kartelafspraken zijn (12.) 
 

Dat het niet toevallig is dat luchtvervoerders in onderling overleg, allen 
tegelijkertijd, overstappen van een systeem van een vergoeding naar een 
systeem van niet-vergoeding en/of een nultarief. 
 

Dat dit in strijd is met art. 81-82 E.E.G.-Verdrag, en art. 2-3 W.B.E.M. 
 

Dat hierna gedaagde daarmede niet onbekend is, en zij zich nauwgezet 
hoedt om toch maar geen stappen te zetten en/of handelingen te 
verrichten die zouden kunnen wijzen op ondernemersafspraken en/of 
feitelijk op elkaar afgestemde gedragen met eenzelfde doel. 
 

Dat gedaagde zich daar zeer goed bewust van is … 

 

d. De “opzegging” en het “nieuwe voorstel” van LUFTHANSA : 
 

1.  
 



Aangezien de zogenaamde opzegging van nul en generlei waarde is en 
geen enkel rechtsgevolg kan sorteren  zelfs indien – quod non – LH een 
opzegging kon geven zoals zij doet. 
 

Dat die opzegging in feite geen opzegging is maar wel een verkapte en/of 
vermomde eenzijdige wijziging van bestaande contractuele voorwaarden. 
 

Dat dit zonneklaar blijkt uit het voorstel tot overeenkomst hetwelk 
gelijktijdig met de opzeggingsbrief werd medegedeeld. 
Dat in die project overeenkomst uitdrukkelijk bepaald wordt dat alle 
IATA-resoluties blijven gelden behalve de bepaling waarin de vergoeding 
voor de agent wordt geregeld (zie art. 2 en 4 project overeenkomst). 
 

Dat LH derhalve geen opzegging betekent van de overeenkomst als 
dusdanig, maar wel veinst zij een opzegging om een eenzijdige wijziging 
van het contract door te drukken. 
 

Dat dergelijke houding in strijd is met de goede trouw tussen contracts-
partijen en een vorm van rechtsmisbruik uitmaakt, en misbruik van 
machtspositie (vermits LH in dezelfde zogenaamde opzeggingsbrief laat 
weten dat de agenten die de gewijzigde overeenkomst niet ondertekenen 
vanaf 1 januari 2005, geen toegang meer hebben tot het systeem voor de 
aflevering van LH-documenten en dit met ingang van 1 januari 2005).  
 

Dat voor recht gezegd dient te worden dat aan die zogenaamde opzegging 
geen enkel rechtsgevolg kan worden verleend, en de toestand zoals deze 
thans bestaat behouden dient te blijven. 
 

2. 
 

Dat de nieuwe voorstellen die LH doet, onaanvaardbaar zijn en de 
bedingen, voorwerp van de wijziging aan het bestaande contract, met 
nietigheid wegens strijdigheid met dwingende wetgeving zijn behept. 
 

Dat art. 1 en 2 van het voorstel de verkorte versie zijn van de taken van 
de IATA-agent juridisch omschreven als een boekingsmandaat (art. 1 
project overeenkomst) en een incassomandaat (art. 2 project 
overeenkomst). 
 

Dat evenwel art. 3 van hetzelfde project  in lid 1 bepaalt dat partijen het 
erover eens zijn dat die activiteiten (met name genoemd bemiddelings-
activiteit en boekingsdiensten) verricht worden voor de opdrachtgevers 
(klanten – reizigers ) en  niet voor LH. 
 

Dat dit de waarheid geweld aandoet, in tegenspraak is met  art. 1 en 2  
van het voorstel, en de negatie van het juridisch begrip van 
vertegenwoordiging en lastgeving zoals hierboven uiteengezet. 



 



Dat het handelen van de IATA-agent voor de taken die deze vervult voor 
LH  in naam en voor rekening van deze  principaal zijn en niet in naam 
en voor rekening van de klanten (reizigers) (zoals bedrieglijk geponeerd 
genoemd in art. 3 van het project van overeenkomst). 
 

Dat materiële handelingen en rechtshandelingen die men in naam en voor 
rekening doet van de luchtvervoerder met behulp van een beding niet kan 
omdopen als zijnde verricht voor de reiziger , tegenpartij in die contract-
sluiting ! 
 

Dat dit art. 3 (project overeenkomst) manifest in strijd is met art. 1 wet 
van 13 april 1995. 
 

Dat een dergelijk beding (waarbij men de rollen omdraait ) bovendien  
nietig zou zijn op grond van de omstandigheid dat een mandataris zich 
geen tegenpartij mag stellen van zijn committent, en wanneer hij zulks 
doet, de contractsluiting nietig is. 
 

3. 
 

Dat eveneens het beding sub art. 3, 2de lid, in het voorstel van contract, 
volgens dewelke de reisagent geen aanspraak zou kunnen maken op 
commissies noch enige andere vorm van vergoeding van LH, voor het 
boeken van vliegtuigtickets, en de daarmee samenhangende neven-
diensten (annuleringen, refund, excess bagage, MCO, …)  
onaanvaardbaar en evenmin rechtsgeldig is. 
 

Dat ook dat voorstel van  beding nietig is op grond van art. 9 (en 15) van 
de Wet van 13 april 1995   dat uitdrukkelijk een vergoeding voorziet. 
 

Dat de handelsagent betaald moet worden voor zijn diensten die hij 
verricht in naam en voor rekening van zijn principaal (wat in casu niet 
kan worden betwist vermits die diensten precies worden opgesomd in art. 
1 en 2). 
 

4. 
 

Dat, art. 4 (afschaffing van de vergoeding) en 5 (vergoeding voor advies 
lastens de reiziger ) eenzelfde lot is beschoren. 
 

Dat art. 5 van het voorstel de reisagent eraan herinnert dat hij een 
vergoeding mag vragen voor advies en wanneer de reisagent een 
vergoeding vraagt voor zijn advies, de reisagent dient te zeggen tegen de 
reizigers dat die vergoeding geen deel uitmaakt van de prijs voor het LH-
vervoer. 
 

Dat die bedingen al te doorzichtig zijn. 
 



Dat art. 1 zegt dat de nettoprijs van het ticket ook de vergoedingen en 
lasten bevat ( eerste fictie want die prijs is de gepubliceerde prijs en die 
prijs moet volgens art 2. van de klant worden geïnd en afgerekend aan LH 
volgens de IATA resoluties!). 
Dat  - volgende fictie –  men dan zegt (art 3 eerste lid) dat wat de reis-
agent doet voor de luchtvaartmaatschappij geacht wordt  gedaan te zijn 
voor de reiziger …zodat er daar geen vergoeding ( art 3  tweede lid ) door 
LH moet betaald worden; 
 

Dat dit – op papier - eenvoudig lijkt doch dan blijft de vraag hoe de 
reisagent zijn (niet geringe) vaste en specifieke  kosten -  cfr. supra sub a 
en b – moet financieren  ( ? ) 
 

Dat LH in art. 5 van het voorstel via de omweg van de wettelijke 
adviesplicht van de reisagent de oplossing voorschotelt  ! 
 

Dat LH weet dat de reisagent een wettelijke adviesplicht heeft (zie art.7 – 
informatieplicht - en art 22 reiscontractenwet ). 
 

Dat effectief de reisbemiddelaar een vergoeding mag vragen voor zijn 
advies t.o.v. de reiziger, alsmede de handelingen die hij voor de reiziger 
verricht bij een reservatie, zowel m.b.t. tot de hoofdtaak (de reservatie 
zelf) als de bijkomende taken (bijv. : advies, informatie i.v.m. paspoorten, 
gezondheidszorg, annulering- en/of bijstandsverzekering, controle van de 
tickets, bijzondere informatie voor minderjarigen …) (zie o.a. zelfs 
gebiedend  art. 7 reiscontractenwet). 
 

Dat de reisagent uiteraard geen vergoeding kan vragen aan de reiziger 
voor de taken in naam en voor rekening van LH verricht  maar wel indien 
men contractueel – in het voorstel - zegt dat de reisagent die taken doet 
voor rekening van de reiziger ( zie art 3 lid 1 )…; 
 

Dat dit vanzelfsprekend aan een goed geïnformeerde reiziger 
onverkoopbaar is . 
 

Dat men dus de reisagent zand in de ogen strooit door er hem op te 
wijzen dat hij toch al een vergoeding kan en - wettelijk gezien - mag 
vragen aan de reiziger…voor advies (en hij dit in de toekomst best doet 
…want LH betaald niet meer …). 
 

Dat de aansporing voor  de betaling voor advies niet min noch meer als 
substitutie voor de vergoeding verschuldigd aan de IATA-agent door LH 
wordt gesuggereerd.; de reisagent moet immers voor de verkochte 
ticketten afrekenen aan de door LH bepaalde netto tarieven aan vooraf 
opgelegde prijzen conform de IATA resoluties. 
 

Dat dit een bedrieglijke vorm van voorstelling der zaken zou zijn. 



 

Dat gemeenrechtelijk de klant-reiziger, correct dient te worden 
geïnformeerd ook in verband met de prijs (zie ook art. 2 en 3 W.H.P.C. 
alsmede art. 23, 2 en 3 W.H.P.C.). 
Dat, meer specifiek, in art. 20, 1 a) van het K.B. van 30 juni 1966, 
(uitvoeringsbesluit van de reisbureauwet) bepaalt dat een vergunning-
houdend reisbureau ertoe gehouden is tegenover de cliënten : De juiste 
nodige inlichtingen betreffende de prijzen en de voorwaarden van een 
reis of van een verblijf te geven. 
 

Dat ook art. 4 reiscontractenwet zich verzet tegen misleiding m.b.t. de 
prijs.
 

Dat deze wetgeving van dwingend recht is , zelfs van openbare orde (met 
strafsancties gesanctioneerd).  
 

Dat art. 3 reiscontractenwet daarenboven met nietigheid sanctioneert elk 
beding voor zoverre dit ertoe strekt dat de verplichtingen van de reiziger 
worden verzwaard. 
 

Dat men dus niet rechtsgeldig kan bedingen dat de vergoeding voor die 
specifieke taken en het verrichten van die rechtshandelingen betaald zou 
moeten worden door de reiziger, waar het materiële taken betreft en 
rechtshandelingen voor in naam en voor rekening van de lucht-
ververvoerder ! 
 

Dat derhalve de rechtbank ten gronde zal vaststellen dat de wijziging 
zoals voorgesteld geen enkel rechtsgevolg kan hebben omwille van 
strijdigheid met wetgeving van openbare orde, met absolute nietigheid ten 
gevolge. 

 

III. DE VORDERING : 
 

1.  
Dat vooreerst verzoekers de rechtbank verzoeken voor recht te zeggen dat 
zij recht hebben op een vergoeding voor hun kosten en tussenkomst in 
naam en voor rekening van  gedaagde, en dit zowel voor wat betrekking 
heeft op vaste kosten als specifieke kosten voor de promotie, 
bemiddeling, contractafsluiting, en klachtenbehandeling voor gedaagde. 
 

Dat verzoekers dan ook wensen voor recht te horen zeggen dat zolang 
partijen, na onderhandeling, hierover geen akkoord hebben bereikt, 
identiek dezelfde vergoeding verschuldigd is zoals thans, te weten, 9 
en/of 7 % en dit onafgezien de supercommissies, die buiten de normale 



vergoeding vallen maar wel gebonden zijn aan ofwel promoties, 
specifieke dienstverlening, omzet. 
 

Dat in geval er geen eensgezindheid hieromtrent kan worden bereikt, 
verzoekers de aanstelling van een gerechtsdeskundige vorderern,  
 
met opdracht de rechtbank te adviseren zowel aangaande de vaste kosten 
als de specifieke kosten hierboven vernoemd, alsmede de redelijke 
vergoeding die verzoekers, als IATA-agent, per boeking (ticket) dienen te 
ontvangen; (dit bij zoveel als nodig bij toepassing van art. 15 van de wet 
van 13 april 1995). 
 

2. 
 

Dat vervolgens verzoekers de rechtbank verzoeken voor zoveel als nodig, 
voor recht te zeggen dat gedaagde, niet gerechtigd was de overeenkomst 
op te zeggen zoals zij heeft gedaan, derwijze dat voornoemde opzegging 
geen enkel rechtsgevolg heeft. 
 

3. 
  

Voor zoveel als nodig vast te stellen dat het project van overeenkomst, 
voorgelegd door LH, in haar geheel nietig is, en geen enkel rechtsgevolg 
kan hebben, minstens de nietigheid vast te stellen van de artikelen 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 
 

4. 
 

Dat, eveneens verzoekers een vordering instellen ten belope van 10.000 € 
per verzoeker, IATA-agent, uit hoofde van commissielonen, bedrag onder 
voorbehoud van vermindering en/of vermeerdering tijdens de loop der 
procedure; 
 

5. 
 

Dat eveneens verzoekers een vergoeding vragen voor de kosten van 
gerechtelijke bijstand, en de advocaatkosten, bedrag geschat op 7.500 €; 
 

ZO HEB IK GEDAGVAARD 
 

De vennootschap naar Duits recht LUFTHANSA, hebbende een zetel te 
België, Troonstraat 130, 1050 Brussel. 

 

OM TE VERSCHIJNEN  
 

Voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel 



 

TENEINDE 
 

De vordering van verzoeksters ontvankelijk en gegrond te horen 
verklaren; dienvolgens :  
 

Te horen zeggen voor recht :  
 
Dat verzoekers, als agenten, gerechtigd zijn op een vergoeding voor de in 
naam en voor rekening van gedaagden verrichte taken en handelingen, 
zowel van materiële als juridische aard, en dit ter delging van zowel de 
vaste, als de specifieke kosten, alsmede een vergoeding, bestaande uit een 
vast bedrag, of specifieke tegemoetkoming voor welbepaalde taken en 
verrichtingen, ofwel uit een commissie ofwel deels uit een vast bedrag en 
deels uit een commissie , alsmede supercommssies. 
 

Te zeggen voor recht dat zolang partijen geen overeenstemming hebben 
bereikt hierover, dezelfde vergoedingen verschuldigd blijven zoals thans, 
op identiek dezelfde wijze, en dit tot wanneer de rechtbank, desnoods na 
advies van een gerechtsdeskundige, desbetreffend zal hebben beslist.  
 

Dat vervolgens verzoekers de rechtbank verzoeken voor zoveel als nodig, 
voor recht te zeggen dat gedaagde, niet gerechtigd was de overeenkomst 
op te zeggen zoals zij heeft gedaan, derwijze dat voornoemde opzegging 
geen enkel rechtsgevolg heeft.  
 

Voor zoveel als nodig vast te stellen dat het project van overeenkomst, 
voorgelegd door LH, in haar geheel nietig is, en geen enkel rechtsgevolg 
kan hebben, minstens de nietigheid vast te stellen van de art. 3 tot 8. 
 

Gedaagden, elkeen, en ten overstaan van elk der verzoeksters, IATA-
agenten, te veroordelen tot een bedrag van 10.000 € uit hoofde van 
commissies onder voorbehoud van vermindering en/of vermeerdering 
tijdens de loop der procedure.  
 

Gedaagden eveneens te veroordelen tot betaling van alle kosten die 
verzoekers hebben aan het voeren van onderhavige procedure, met 
inbegrip van de kosten van gerechtelijke bijstand, provisioneel geschat op 
7.500 €. 
 
IN KORTGEDING 

 



Eenzelfde dagvaarding werd uitgebracht in kortgeding, met volgende 
bijkomende argumenten. 
 



DE DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN : 
 
1.  
 

Aangezien verzoeksters, de Voorzitter laten weten dat zij ten gronde 
hebben gedagvaard, doch dat zij, eveneens omwille van de 
hoogdringendheid, en de spoedeisendheid, voorlopige maatregelen 
wensen te bekomen in afwachting van de einduitspraak ten gronde. 
 

2. 
 

Dat de bevoegdheid van de Voorzitter – component van diens rechts-
macht  - bepaald wordt door de hoogdringendheid en/of de voorlopige 
regeling van een toestand dit in afwachting van de uitspraak ten gronde. 
 

3. 
 

Dat gedaagde een feitelijkheid pleegt door in strijd met de contractuele 
afspraak, en tegen duidelijke wetteksten in, eenzijdig te beslissen om haar 
agenten niet meer te vergoeden. 
 

Dat de kortgedingrechter een einde kan maken aan elke feitelijkheid.  
 

Dat – desbetreffend oordeelt de Voorzitter souverein – de nodige urgentie 
om in kortgeding te beslissen voorhanden is :  Zo gauw moet worden 
aangenomen dat de gevorderde maatregel vereist is om ernstige 
ongemakken of schade van een bepaalde omvang te voorkomen of te doen 
eindigen. 
 

Dat de kortgedingrechter de grond van de zaak mag onderzoeken en 
erover uitspraak  mag doen, dit evenwel zonder de rechter ten gronde te 
binden maar wel mits afweging van de wederzijdse belangen van de 
partijen om aldus ordenend op te treden. 
 

Dat dit overigens sinds geruime tijd het standpunt ook is van het Hof van 
Cassatie. 
 

Dat, ter anticipatie van een mogelijk verweer – eraan herinnerd wordt dat 
ook in contractuele aangelegenheden de rechter in kort geding kan 
tussenkomen. 
 

4. 
 

Dat de Voorzitter in kortgeding enkel moet nagaan of de zaak urgent is en 
na belangenafweging bewarende maatregelen mag bevelen zo er 
onmiddellijke schade dreigt, zonder acht te moeten slaan op het 
materieelrechtelijk verweer van tegenpartij; 
 



Dat het kort geding aldus herleid is tot drie essentiële toetsingscriteria :  
(1.)urgentie, (2.) belangenafweging, (3) dreigende schade) 
Dat, eerste voorwaarde, de urgentie bestaat wanneer de gevorderde 
maatregelen objectief nuttig zijn voor de beslechting van het geschil, en 
wegens de omstandigheden eigen aan de zaak spoedeisend zijn. 
 

Dat dit wil zeggen dat wanneer die maatregelen worden uitgesteld de 
schade in aanzienlijke mate zou toenemen en/of de schade van een 
bepaalde omvang ernstige ongemakken zou veroorzaken die best worden 
voorkomen. 
 

5.  
 

Dat verzoeksters in kort geding enkel en alleen maar de bevestiging 
vragen van de bestaande toestand in die zin dat met hen op identiek 
dezelfde wijze wordt afgerekend zoals voorheen, en dit in afwachting van 
een beslissing ten gronde (of een regeling in der minne). 
 

6. 
 

Dat na de bespreking, negotiaties en aanmaning gedaagde haar standpunt 
zoals vertolkt met brief van 22 juni behoudt en dit nog laat weten in een 
brief aan de raadsman van verzoeksters gedagtekend 16 september 2004, 
waarin LH vroeg haar voorstel te aanvaarden na bespreking binnen de 
schoot van VVR. 
 

Dat die bespreking, intussen plaats heeft gehad maar partijen hun 
standpunt behouden, reden van onderhavig kort geding; 
 

Dat LH verzoekers niet kan verwijten niet eerder een beroep te hebben 
gedaan op de rechter, in kort geding, dan wel na overleg, zoals 
gesuggereerd door LH met brief van 16 september 2004, wat 
vanzelfsprekend niet kan op enkele dagen tijd; 
 

Dat intussen de tijd dringt niet enkel omwille van de datum van 01 
januari 2005, doch ook het verzoek van LH om voor 30 november 2004 
de gewijzigde  overeenkomst ondertekend terug te zenden; 
 

Dat LH zelf – in haar aanvankelijke brief van 22 juni 2004 – de 
ondertekening van die overeenkomst als voorwaarde stelt voor de 
vrijgave in het systeem voor de aflevering van LH-documenten vanaf 1 
januari 2005 derwijze dat na 1 januari 2005 slechts LH-documenten 
kunnen worden uitgeschreven – cfr. supra – wanneer men de gewijzigde 
overeenkomst ondertekent; 
 



7. 
 

Dat zelfs wanneer verzoekers onder voorbehoud die overeenkomst 
zouden ondertekenen, en nadien hun rechten ten gronde zouden kunnen 
blijven opeisen, het instappen in het systeem van LH voor verzoekers niet 
te voorziene ongemakken en schade zou veroorzaken die, na belangen-
afweging, niet in verhouding staan tot het behoud van de bestaande 
toestand. 
 

Dat het voorstel tot wijziging op zichzelf de verhouding tussen partijen 
op de helling zet, op een derwijze fundamentele wijze, en onomkeerbaar, 
derwijze dat de schade die daaruit ontstaat en/of dreigt te ontstaan van 
een dergelijke grootte en omvang is precies omdat de werking van het 
reisbureau zoals die thans bestaat voor elk IATA-kantoor, erop berekend 
is dat een vergoeding wordt betaald; 
 

Dat, de taken en verrichtingen omschreven hierboven werden uiteengezet 
(sub II, a) a en b); 
 

Dat de toestand zoals men die thans voorstelt na 1 januari 2005, een 
onzekere situatie in het leven zou roepen; 
 

Dat die storingen en ongemakken van niet geringe omvang zijn vermits 
dit een totale reorganisatie van het distributiesysteem betekent en dit 
systeem reeds in voegen is minstens sinds 1945 !!!; 
 

Dat verzoekers enkel maar vorderen  dat zij niet geconfronteerd zouden 
worden met de ongemakken en schade, van niet onaanzienlijke aard, tot 
wanneer de rechter ten gronde een uitspraak zal hebben gedaan; 
 

Dat na belangenafweging, dit een redelijke maatregel is, om effectief 
dreigende schade te voorkomen  
(N.B. : dat die schade er is en/of zal zijn blijkt uit het voorstel van LH 
zelf. 
 

Dat verzoek tot behoud van de toestand tot na een uitspraak ten gronde 
geen onredelijk verzoek is en verzoekers geen enkele andere keuze 
hebben dan een gerechtelijke tussenkomst daartoe; 
 

Dat evenmin het duidelijk is hoe men die verrekening “technisch en 
B.T.W.-technisch” moet verrekenen met de reiziger; 
 

Dat hetzelfde dient gezegd te worden i.v.m. het cliënteel hetwelke betaalt 
met creditkaart, en dit rechtstreeks aan de maatschappij zelf (verrekening 
via het betalingsorganisme BSP); 
 



Dat daarenboven, bedrijfstechnisch, er zich problemen voordoen of in de 
gegeven omstandigheden, verzoekers nog IATA-agent dienen te blijven 
ja dan neen met alle personeelsproblemen tengevolge; 
 

Dat evenwel – eveneens bij wijze van hypothese – wanneer een 
reisbureau een personeelslid in dienst heeft van meer dan 10 en/of 20 
jaar, hetwelke zich specifiek bezighoudt met de IATA-tickets. 
(N.B.: dit personeelslid dient men volgens de IATA-resoluties in dienst te 
hebben !) wellicht opgezegd dient te worden.; 
 

Dat de beslissing om tot een andere vergoeding over te gaan – in casu een 
nultarief – en de mededeling daarvan te doen op een termijn van – 
maximaal – zes maanden, onredelijk kort is, ja zelfs te kort, wetende dat 
sinds mensenheugenis, de agenten steeds werden vergoed en dit ook van 
in den beginne – oprichting in het jaar 1945 van IATA – aldus werd 
vastgelegd in resoluties (de reeds gekende en genoemde resolutie 825). 
 

Dat verzoekers dan ook het behoud van de bestaande toestand nastreven 
met inbegrip van de betaling van commissies en supercommissies, dit tot 
wanneer de rechter ten gronde zal hebben beslist. 
 

Dat, het geding ten gronde reeds werd ingeleid zodanig dat mits mede-
werking van gedaagden, ten gronde het dossier kan worden in staat 
gesteld. 
 

8. 
 

Dat ondergeschikt, en voor zoveel als nodig, de kortgedingrechter ten 
gronde de zaak mag onderzoeken , zonder ten gronde definitief te 
oordelen en daarbij manifeste en/of patente rechtskrenkingen een halt  
kan toeroepen;. 
 

Dat dit in casu het geval is. 
 

Dat de vergoeding van de IATA-agent een contractueel recht is – 
bedongen door IATA - hetwelke niet door LH als individueel IATA lid  
kan worden herroepen. 
 

Dat zij hiertoe de bevoegdheid niet heeft. 
 

Dat – vervolgens - de Handelsagentuurwet op gebiedende wijze een 
bezoldiging voorziet in art 9, benevens de norm voortvloeiend uit het 
gemeen recht  (art.1999 B.W). 
 



9. 
 

Dat de kortgedingrechter dus prima facie kan oordelen - wat de kort-
gedingrechter mag - wat in de lijn der verwachtingen ligt (de zogenaamde 
fumus bonus  theorie. 
 

Dat zelfs  prima facie  het volgende geldt ; 
 

Dat in alle objectiviteit LH toch niet voorbij kan gaan aan het feit dat er 
ernstige vragen zijn of zij wel de bevoegdheid heeft en/of had om het 
contract, zoals zij dit heeft gedaan  op te zeggen (lees : te wijzigen ). 
 

Dat LH evenmin kan voorbijgaan aan de toepassing van het contractueel 
recht tot vergoeding enerzijds, anderzijds de wettelijke verplichting zoals 
deze voortvloeit uit de handelsagentuurwet (waar LH ook niet aan voorbij 
kan gaan …); 
 

Dat LH tenslotte ook zeer goed weet en/of weten moet dat de kosten die 
ten laste moeten blijven van de luchtvervoerder, niet afgewenteld kunnen 
worden naar de klant (reiziger) (van wie men niet kan eisen dat deze de 
kosten gaat betalen die eigenlijk kosten zijn van de leverancier, 
committent en mandataris van de IATA-agent voor de boeking …); 
 

Dat het  bewijs bij uitstek hiervan is in het feit dat LH heeft geprobeerd 
een nieuw systeem uit te dokteren, ( gebaseerd op allerhande ficties) om 
toch niet zelf tot vergoeding te moeten overgaan …; 
 

Dat LH dit nieuwe systeem dan ook voorstelt als zijnde te nemen of te 
laten, en dit onder dreiging van niet meer LH vluchten te kunnen boeken 
– want daar komt dat op neer – na 1 januari 2005; 
 

10. 
 

Dat, daarom in alle redelijkheid, de vraag van verzoekers om voorlopig 
geen rechtsgevolgen te verlenen daaraan, en de toestand te behouden 
zoals deze thans bestaat, tot de uitspraak ten gronde, meer dan redelijk is, 
tenzij Mevrouw, Heer Voorzitter, verkiest, desnoods ondergeschikt zal 
worden gevorderd, voornoemde regeling slechts te laten ingaan op 1 
januari 2006 … doch dan heeft de rechter ten gronde zich wellicht reeds 
uitgesproken en is er een nieuwe rechtstoestand tengevolge van die 
uitspraak ten gronde…; 
 

ZO HEB IK GEDAGVAARD 
 

De vennootschap naar Duitsrecht LUFTHANSA, Aktiengesellschaft, met 
filiaal te België, Troonstraat 130, 1050 Brussel. 
 

OM TE VERSCHIJNEN  



 

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kort geding te Brussel 
 

TENEINDE 
 

 De vordering van verzoeksters ontvankelijk en gegrond te horen 
verklaren; dienvolgens :  
 De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en, in afwachting 
van de beslissing van de rechter ten gronde, gedaagde te verbieden een 
andere vergoeding aan verzoekers uit te keren, dan wel die vergoeding 
die tot op heden geldt,  

 Dit zowel wat betrekking heeft op de terugbetaling van kosten, het 
betalen van commissies en supercommissies, kortom, gedaagde te 
verbieden gelijk welke voorwaarde te wijzigen aan de bestaande 
verhouding tussen verzoekers en gedaagde, dit op straffe van een 
dwangsom van 1000 € per aangebrachte wijziging hoe dan ook. 
 Gedaagde eveneens verbod op te leggen welk gevolg, hoe dan ook, te 
verbinden aan het verzoek van gedaagde, om haar hun akkoord te 
betuigen met de afschaffing van de vergoeding zoals voorheen 
voorzien, en zoals geconcretiseerd in art. 9 van IATA-resolutie 824, 
en gedaagde eveneens verbod op te leggen, gelijk welke boeking en/of 
reservering van verzoekers, te weigeren, en/of hen de toegangscode 
daartoe te beletten, op straffe van een dwangsom van 1.000 € per 
aldus geweigerde boeking. 
 Gedaagde eveneens te verbieden, over te gaan tot weghaling, 
terugroeping, en/of  het verrichten van welke materiële handeling ook, 
derwijze dat verzoekers geen ticketten meer zouden kunnen uit-
schrijven, en of geen toegang meer zouden hebben tot de boeking- of 
reservering eveneens op straffe van de verbeurte van een dwangsom 
van 1.000 € per aldus weggehaald, en/of teruggeroepen en/of als niet 
geldig erkend uitgeschreven vliegtuigbiljet en/of geweigerde passagier 
houder van een dergelijke titel en/of bevestiging van boeking door 
tussenkomst van verzoekers. 
 Gedaagde te bevelen ook na 1 januari 2005 toegang te verschaffen aan 
verzoeksters tot de code om LH-documenten te kunnen uitschrijven en 
bijgevolg voor zoveel als nodig de vrijgave te bevelen in het systeem 
van LH voor de aflevering van LH-documenten op straffe eveneens 
van een dwangsom van 10.000 € per dag. 

 
De raadsman van de VVR en de betrokken reisagenten in deze 
procedures is Mr. Fred Van Bellinghen, Isabella Brandtstraat 
63, 2018 Antwerpen, die – naar ons gevoelen – in deze  reeds 
prachtig werk heeft geleverd.   
 



7.2. Tekst vonnis 
 
In grote lijnen komt het vonnis op het volgende neer : 
 
1. 
De VVR kan voor haar leden in deze zaak optreden (dit werd door de 
tegenpartijen betwist). Deze stelling is belangrijk in het kader van een 
gelijklopende procedure "ten gronde" die nog moeten worden beslecht 
(termijn 6 tot 9 maand). 
 

2. 
Volgens de rechter hebben de luchtvaartmaatschappijen reeds geruime 
tijd aangekondigd dat zij hun contractuele verbintenissen met de 
reisagenten zouden aanpassen. De VVR en haar medestanders hebben 
echter slechts op 4 november 2004 gedagvaard. De rechter stelt dat in 
deze omstandigheid bezwaarlijk de "hoogdringendheid" kan worden 
ingeroepen. 
Deze stelling van de rechter is niet correct. Hij stelt immers 
"mededelingen" of "voornemers" gelijk met een opzegging (zoals 
Lufthansa heeft gedaan). 
 

NOTA 
Sommige leden van het bestuur van de VVR wilden onmiddellijk 
dagvaarden. Na overleg met de andere beroepsverenigingen werd 
gekozen voor discrete onderhandelingen. De "duiven" haalden het dus 
toen van de "haviken" .. Gevolg : zowel de duiven als de haviken worden 
nu "afgeschoten".  
 

3. 
Dat een overeenkomst van onbepaalde duur altijd kan worden opgezegd 
mits een redelijke termijn of dito vergoeding. 
 

NOTA 
Deze stelling opent de deuren voor een eis tot schadevergoeding ten 
bedrage van minstens 6 maanden commissie.  
 

CONCLUSIE 
De rechter heeft in deze zaak niet TEN GRONDE geoordeeld maar in 
feite enkel de HOOGDRINGENDHEID afgewezen. Wel heeft hij een 
aantal standpunten geponeerd die ook in de volgende procedures zullen 
terugkeren (bijv. het recht om een contract op te zeggen). Hoe dan ook , 
deze uitspraak is niet leuk voor de VVR en de reisbureaus maar het gaat 
hier nog maar om een eerste veldslag.  
 



De zaak moet immers ook nog TEN GRONDE door andere rechters 
worden behandeld en wij gaan DOOR ...  
 
Openbare en buitengewone terechtzitting inzake kort geding 
van 5 januari 2005. 
 

In de hierna volgende zaak, gepleit op 21 december 2004 hebben wij de 
volgende beschikking uitgesproken. 
 

- Gelet op de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken; 
- Gelet op de geregistreerde dagvaarding de dato 4 november 2004; 
- Gelet op de conclusies van partijen; 
- Gehoord de pleidooien van partijen, ter openbare terechtzitting van 21 
december 2004, waarop het debat werd gesloten en de zaak in beraad 
werd genomen; 
 

Overwegende dat de vordering ertoe strekt, in afwachting van de 
beslissing van de bodemrechter en/of de voltooiing van het onderzoek der 
mededingingsautoriteiten:  
 

1. verweerster te horen verbieden een andere vergoeding aan 
eiseressen uit te keren dan die vergoeding die tot op heden geldt, 
zowel wat betrekking heeft op de terugbetaling van kosten, het 
betalen van commissies en supercommissies, kortom: verweersters 
te horen verbieden gelijk welke voorwaarde te wijzigen aan de 
bestaande verhouding tussen partijen, onder verbeurte van een 
dwangsom van 1.000 euro per aangebrachte wijziging,   

2. verweerster te horen verbieden enig gevolg te verbieden aan het 
verzoek, gericht tot verweerster, om hun akkoord te betuigen met 
de afschaffing van de vergoeding, zoals voorheen voorzien in de 
overeenkomst PSAA, en zoals geconcretiseerd in artikel 9 van 
IATA-resolutie 824, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 
euro per inbreuk.  

3. verweerster te horen verbieden boeking en/of reservering van 
eiseressen, te weigeren, en/of hen de toegangscode daartoe te 
beletten, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per 
weigering,   



 

4. verweerster te horen verbieden, over te gaan tot weghaling, 
terugroeping, en/of het verrichten van welke materiële handeling 
ook, derwijze dat eiseressen geen ticketten meer zouden 
uitschrijven, en/of geen toegang meer zouden hebben tot de 
boeking- of reservering onder verbeurte van een dwangsom van 
1.000 euro per aldus weggehaald, en/of teruggeroepen en/of als 
niet geldig erkend uitgeschreven vliegtuigbiljet en/of geweigerde 
passagier houder van een dergelijke titel en/of bevestiging van 
boeking door tussenkomst van eiseressen; 

 

Overwegende dat eiseressen sub 8 en 10 ter openbare terechtzitting van 
21 december 2004 afstand van geding verklaarden te doen; 
Dat deze afstand door verwerende partijen werd aanvaard; 
Overwegende dat eerste eiseres beweert statutair de belangen na te 
streven van haar leden, vergunninghoudende reisbureaus; 
 

Dat de overige eiseressen, reisbureaus, ook IATA-agenten zijn, die er 
aldus toe gemachtigd zijn titels of reisbiljetten af te geven voor 
luchtvervoermaatschappijen, waarmede afzonderlijke overeenkomsten 
werden gesloten; 
Dat deze agenten, contractueel, voor hun taken vergoed worden door 
deze maatschappijen op grond van een percentage van de omzet; 
Dat verweersters beslisten over te stappen naar een “nul-commissie”:  

- Air France, bij schrijven van 30 juni 2004, en 29 november 2004 
(aan de partijen in ’t geding),  

- KLM, bij schrijven van 13 juli 2004, en 29 november 2004 (aan de 
partijen in ’t geding),  

- Delta Airlines, bij schrijven van 5 oktober 2004, en bij schrijven 
van 23 november 2004 (via dagvaarding), 

-  British Airways, bij schrijven van 26 oktober 2004; 
 

Dat eiseressen het niet een zijn met de wijze van handelen; 
Dat zij gewagen van machts- en rechtsmisbruik; 
Dat rechtstreeks concurrenten een afspraak hadden om in hun kosten te 
snoeien, met ingang van 1 januari 2005; 
 

Overwegende dat alle verwerende partijen, in hoofdorde, concluderen tot 
de afwijzing van de eis als onontvankelijk en als ongegrond; 
Overwegende dat, meer bepaald in verband met de ontvankelijkheid van 
de eis, wordt gepleit dat de zaak van verschillende verwerende partijen 
niet samenhangt, zodat de verscheidene vorderingen niet bij éénzelfde 
acte konden worden ingesteld; 
 



Overwegende dat artikel 701 Gerechtelijk Wetboek het mogelijk maakt 
verscheidene vorderingen, tussen twee of meer partijen, bij éénzelfde acte 
in te stellen, op voorwaarde dat deze vorderingen “samenhangend zijn”; 
Overwegende dat, ten deze verweersters een (ongeveerd gelijktijdig 
gevoerde) politiek van verkoop wordt verweten en zelfs 
“ondernemersafspraken”; 
 

Dat, prima facie, onverenigbare oplossingen vermeden moeten worden, 
in deze zaak waarin eiseressen, een aantal luchtvervoerders, voor 
éénzelfde probleemstelling staan: 
Dat alle verwerende luchtvervoerders voor één januari 2005 een 
gelijkaardige beslissing hebben genomen, ten aanzien van eiseressen, op 
grond van overeenstemmende basisovereenkomsten; 
Dat de samenhang kan aangenomen worden; 
 

Overwegende dat verweerster British Airways ten onrechte concludeert 
tot de nietigheid van de dagvaarding; op grond van een verordening EEG 
1348/2000; 
 

Dat gezegde verweerster in België kan gedagvaard worden, overeen-
komstig artikel 42,6° Gerechtelijk Wetboek, op de plaats waar zij 
activiteiten uitoefent, in het handelsregister ingeschreven is, en waar ze 
zich tegenover derden kan verbinden; 
 

Overwegende dat de ontvankelijkheid van de verordening, inzoverre ze 
werd ingesteld door de VVR, betwist wordt, op grond van artikel 17 
Gerechtelijk Wetboek, bij gebrek aan eigen belang; 
Overwegende dat de kortgedingrechter, gelet op de aard van de 
rechtspleging in kwestie, slechts een marginale toetsing dient te 
verrichten van het belang en dit begrip breed kan uitleggen, mogelijk in 
strijd met de rechtspraak van bodemrechters; 
 

Dat een beroepsvereniging – zoals VVR – statutair de belangen behartigt 
van haar leden en in rechte kan treden ter verdediging van hun rechten; 
Dat, prima facie, niet overduidelijk is dat de VVR geen – moreel – belang 
heeft bij huidige vordering; dat de exceptie van gebrek aan belang wordt 
afgewezen; 
Dat een zelfde redenering geldt in verband met het belang in hoofde van 
de overige eiseressen, dat blijkbaar ook wordt betwist (onder andere 
door British Airways); 
 

Overwegende dat ook de spoed, voorwaarde voor het kortgeding, betwist 
wordt; 
 

Dat dit middel gefundeerd voorkomt; 
 



Dat verwerende partijen – de luchtvervoerders – reeds meerdere 
maanden hun politiek te kennen gaven in verband met de verkoop van 
vliegtickets vanaf 1 januari 2005; 
Dat het merendeel van die partijen eiseressen aanschreven vanaf einde 
juni 2004 om hun beslissing officieel kenbaar te maken; 
Dat eiseressen; evenwel, nog zo’n 18 weken talmden alvorens naar de 
kortgedingrechter te stappen, zonder dat zij kunnen steunen op intussen 
gevoerde onderhandelingen, die deze vertraging zouden uitleggen; 
 

Overwegende, ten overvloede, dat eiseressen, prima facie, niet kunnen 
wagen van enige “feitelijkheid” in de zin van een misbruik van recht, 
enerzijds, en anderzijds in kortgeding geen maatregel kunnen eisen, die 
de bodemrechter zou moeten weigeren, te weten, de voortzetting van een 
overeenkomst met reisagentschappen waaraan verweersters vrij waren 
een einde te stellen, eventueel, mits verbrekingsvergoeding; 
 

Om deze redenen, 
Wij, Jean Marie La Haye, Ondervoorzitter in de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, zetelend Regentschapsstraat 4 – 1000 Brussel, ter 
openbare en buitengewone terechtzitting inzake kortgeding, in 
vervanging van de wettelijke belette Voorzitter, bijgestaan door Michel 
Plevoets, Griffier; 
 

Rechtsprekende op tegenspra ak; 
Wijzen alle andere, hiermede strijdige conclusies af als ongegrond of ter 
zake niet afdoende; 
Laten de vordering toe; 
Wijzen ze af als ongegrond; 
Verwijzen eiseressen in de kosten van het geding 
 
8.  Wie betaalt wat ? 
 
Hierna vindt u de lijst van de luchtvaartmaatschappijen en de commissie 
die zij toepassen.  
 

9% 
 

Air Gabon 
Air Jamaica 

Biman Bangladesh Airlines 
BWIA 

Georgian Airways 
Hewa Bora Airways 

Royal Brunei 



Turkish Airlines (vanaf 5/06/2006 = 7%) 
 

7 % 
 

Aerolineas Argentinas 
Air Alps 

Air Baltic 
Air Ivoire 

Air Madagascar 
Air Mauritius (tot 31/10/2005) 

Cathay Pacific Airways (vanaf 1/04/2005 = 1%) 
Cimber Air 

Emirates 
Estonian Air 
Maersk Air 

Martinair 
Merdiana 

Nationwide Airlines 
Slovak Airlines 

Ukraine Int. Airlines (vanaf 1/04/2005 = 5%) 
US Airways 
Welcome Air 

 
4 % 

 

Air Malta (vanaf 1/03/2005) 
 

1% 
 

Aer Lingus 
Singapore Airlines (vanaf 1/04/2005) 

 
0 % 

 

Aeromexico 
Air France 

Alitalia 
All Nippon Airways 

American Airlines (vanaf 1/04/2005) 
Austrian Airlines (vanaf 1/02/2005) 

British Airways 
British Midland 

Continental Airlines 



CSA Czech Airlines 
Delta Air Lines 

El Al Israel Airlines (vanaf 1/04/2005) 
Finnair 
Iberia 

Japan Airlines Int. (vanaf 1/07/2005) 
KLM 

LAN Airlines 
Lot Polish Airlines 

Lufthansa 
Luxair 
Malev 

Malmo Aviation 
Portugalia Airlines (vanaf 1/05/2005) 

SAS (vanaf 1/02/2005) 
SN Brussels Airlines 

Swiss International Air Lines 
Tap Air Portugal (vanaf 1/03/2005) 

Thai Airways International (vanaf 1/04/2005) 
United Airlines 

Virgin Express (vanaf 1/04/2005) 
 
 
9. Vragen en antwoorden 
 

9.1. 
Wanneer is er een definitieve uitspraak in de procedure te verwachten ? 
Antwoord : 
Wat betreft de procedure ten gronde : tussen de zes maand en het jaar. 
 

9.2. 
Wat is de positie van de reisagent ten overstaan van de directe verkoop 
van de LVM’s ? Moeten zij ook fees aanrekenen ? 
Antwoord 
Een aantal LVM’en hebben aangekondigd dat zij fees zullen rekenen. Een 
uitspraak van het hooggerechtshof in Denemarken, dat in luchtvaart-
kringen nogal wat ophef heeft gemaakt, verplicht hen daar trouwens toe. 
 

9.3. 
Hoe moet ik mijn fees aanrekenen ? Op het ticket ? Met een aparte 
factuur ? 
Antwoord. 



Aangezien er, althans voor België, nog geen oplossing is gevonden om de 
fee op het ticket en dus via BSP te laten verwerken, is op dit ogenblik 
alleen een aparte factuur mogelijk. Voor de bettalingen met credit card 
werd door de IATA/BSP een te dure oplossing uitgewerkt. 
 

9.4. 
Wat moet ik (reisagent) doen wanneer de luchtvaartmaatschappijen mij  
onder druk zetten door te dreigen mijn plaket weg te nemen als ik het 
nieuw contract niet teken ? 
Antwoord : 
U kan het contract terug sturen met de volgende MET DE HAND 
GESCHREVEN vermelding: 
"Onder voorbehoud zoals vermeld in bijgaand schrijven van...." 
 

Aan het contract voegt u dan het hiernavolgend schrijven toe en u stuurt 
alles AANGETEKEND: 
"Ingesloten sturen wij u het door u gevraagde contract terug onder 
voorbehoud van alle recht, zonder enige nadelige erkenning, 
inzonderheid de erkenning van het recht van (naam van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij) om eenzijdig te beslissen tot een systeem van 
zero commissie en dit, met behoud van alle rechten, de nietigheid, de 
ongeoorloofdheid en de onrechtmatigheid van die eenzijdige beslissing te 
blijven inroepen." 
DATUM + HANDTEKENING 
 

9.5. 
Mag ik niet gewoon de ticketprijs op factuur verhogen zonder over 
dossierkosten en fees te spreken. 
Antwoord 
Neen, aangezien dossierkosten onderworpen zijn aan BTW moet u dit op 
de factuur specifiëren. 
 
 
Besluit 
 
Tijdens zijn toespraak op het congres van de UFTAA in november 2004 
in Benota-Sri Lanka, stelde Michael Feldman, een topman van de IATA, 
de volgende hypothetische vraag : 
 

Who is the best travel agent ? The agent who is offering the best fare or 
the agent who is offering the best service ? 
 

In het geval dat een reisagent alleen van commissie, hem toegekend door 
de LVM, moet leven en in het eerste geval (best fare) is alleen de reiziger 



(misschien ?) de winnaar, want hoe lager het tarief hoe minder de 
reisagent verdient. 
 



In het geval de reisagent door middel van fees zijn prestaties correct 
vergoed ziet, kan hij zich echt ten volle inspannen om zonder nadeel van 
zichzelf, de klant én de best fare én de beste service te bieden. Wat 
uiteraard niet wegneemt dat de LVM het RB moet blijven vergoeden voor 
de inspanningen die hij voor de LVM levert. 
 

Laat er ons dus samen het beste van maken ! 
 
 
11 januari 2005 
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