
HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de 

VVR op basis van de statuten goedgekeurd 

op 13 oktober 2013 

 
Artikel 1: Toetredingsvoorwaarden, financieel aspect 
 

Conform artikel 7, 2°, c) van de statuten dienen de effectieve leden en de 

kandidaat effectieve leden over een minimum eigen vermogen te beschikken 

waar de verhouding tussen het balanstotaal en dit eigen vermogen voor 

ondernemingen met een omzet tot 2,5 miljoen € tien procent bedraagt en voor 

ondernemingen met een omzet boven de 2,5 miljoen € dit individueel door de 

raad van bestuur zal worden bepaald  
 

Artikel 2: Toetredingsvoorwaarden: beroepskennis 
 

Conform artikel 7, 2°, d) van de statuten dienen de effectieve leden en de 

kandidaat effectieve leden per verkooppunt over minstens één medewerker te 

beschikken die aan volgende voorwaarde beantwoordt: een ervaring kan 

aantonen van tien jaar voltijdse activiteit in de reisbureausector, waarbij met 

volgende elementen wordt rekening gehouden: 
 

1. een deeltijdse ervaring kan eveneens aanvaard worden in verhouding tot de 

voltijdse (bijv. twee jaar halftijds = een jaar voltijds); 
 

2. volgende diploma’s geven aanleiding tot een wijziging van de ervaringseis: 

a) bachelor of master in toerisme: vereiste ervaring: één jaar; 

b) bachelor of master in om het even welke richting: twee jaar; 

c) Syntra getuigschrift reisbureauhouder of middelbaar onderwijs toerisme: 3 jaar 

d) bekwaamheidsproef af te nemen door een door de raad van bestuur samen te 

stellen neutrale jury: vijf jaar. 
 

Artikel 3: Dagelijks bestuur 
 

De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen door de raad van bestuur en 

dit volgens de statuten. Zij vervullen hun mandaat gedurende dezelfde periode als 

hun bestuurderschap. Zij zijn herkiesbaar.  
 

Artikel 4: Lidmaatschap bijkantoren 
 

Het bedrag van het bijkomend lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de raad van 

bestuur. Dit bedrag is door het hoofdkantoor solidair verschuldigd voor alle 

bijkomende verkooppunten. 

 



Artikel 5: Verder zetten bestuurdersmandaat 
 

In geval een bestuurder tijdens zijn mandaat het dagelijks bestuur van een effectief 

lid of kandidaat effectief lid verliest of het betreffende lid ontslag neemt, zal de 

raad van bestuur beslissen of hij/zij al dan niet zijn mandaat kan verder zetten. 
 

Artikel 6: Lidgeld 
 

De facturen voor het lidgeld worden opgesteld vanaf één november voor het 

volgend jaar en zijn onmiddellijk eisbaar. Een lid dat ontslag neemt na het 

opmaken van de factuur, heeft niet het recht het lidgeld terug te vorderen of de 

factuur te weigeren. 
 

Artikel 7: Inning van het lidgeld 
 

Het basislidgeld en de bijkomende lidgelden kunnen elektronisch en/of via bank-

domiciliëring worden geïnd. 
 

Artikel 8: Persoon belast met het dagelijks bestuur 
 

Met de omschrijving "persoon belast met het dagelijks bestuur", zoals gebruikt in 

de statuten en het huishoudelijk reglement, wordt bedoeld diegene die door het lid 

wordt voorgedragen om hem bij de VVR te vertegenwoordigen.  
 

Artikel 9: Waarnemers 
 

De raad van bestuur kan al dan niet waarnemers toelaten tot één of meerdere 

vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur dient zich hierover 

tegenover de betrokkenen niet te verantwoorden. Volgende categorieën zijn 

voorzien: 
 

1. een permanente waarnemer, vertegenwoordiger van UPAV; 
 

2. de voornaamste raadsman van de vereniging; 
 

3. niet verkozen kandidaten voor een mandaat in de raad van bestuur die minder 

dan veertig jaar oud zijn. Dit voorrecht geldt tot de volgende verkiezingen voor de 

raad van bestuur. 
 

4. eenieder die door de raad van bestuur met twee derden meerderheid als zodanig 

wordt aanvaard. 

Waarnemers hebben geen stemrecht en kunnen slechts in de debatten 

tussenkomen indien zij hiertoe door de voorzitter uitdrukkelijk worden 

uitgenodigd. 

 
 

  



Artikel 10: Bevoegdheden 
 

1. De voorzitter beschikt, niet limitatief,  over volgende bevoegdheden: 
 

a) hij bepaalt, binnen de statutaire voorzieningen, plaats, uur en agenda van de 

bijeenkomsten van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks 

bestuur; 

b) leidt de vergaderingen en bepaalt de rangorde van de te bespreken items; 

c) hij vertegenwoordigt de vereniging naar de buitenwereld toe, inzonderheid wat 

de relaties met de andere beroeps- of belangenverenigingen betreft; 

d) hij verzorgt de relaties met de pers, behoudens wanneer hij deze opdracht aan 

een ander lid van het dagelijks bestuur, de raad van bestuur of één door de raad 

van bestuur aangestelde woordvoerder, delegeert;  

e) hij zetelt, voor zover hij dit wenst, in alle organen waar de VVR mandaten 

uitoefent. 
 

2. De algemeen secretaris, ook secretaris generaal genoemd beschikt, niet 

limitatief, over volgende bevoegdheden: 
 

a) hij draagt de eindverantwoordelijkheid, behoudens anders beslist door de raad 

van bestuur, voor alle documenten die door de vereniging worden gepubliceerd, 

inzonderheid wat betreft de verslaggeving; 

b) hij heeft de leiding van het secretariaat; 

c) hij staat in voor de dienstverlening ten overstaan van de leden; 

d) hij is verantwoordelijk voor de nevenorganisaties; 

e) hij bereidt de vergaderingen voor; 

f) hij is ambtshalve secretaris van de raad van bestuur; 
 

3. De penningmeester beschikt, niet limitatief, over volgende bevoegdheden:: 
 

a) hij voert de boekhouding en staat in voor het financieel beleid; 

b) hij is hoofd van de juridische dienst; 

c) hij beheert de groepsverzekeringen; 

d) hij vertegenwoordigt de vereniging in het buitenland (UFTAA); 
 

4. De gedelegeerd bestuurder : deze functie wordt voorlopig niet ingevuld. 
 

Artikel 11: Groepsverzekering financieel onvermogen 
 

1. Door zijn lidmaatschap is een effectief lid of kandidaat effectief lid, door een 

door de VVR aangeduide verzekeraar, verzekerd voor financieel onvermogen 

voor zijn reisbemiddelingsactiviteit, conform art. 36 van de reiscontractenwet en 

het KB van 25 april 1997 en de algemene voorwaarden van de betreffende 

verzekeraar, behoudens wanneer de raad van bestuur en/of de verzekeraar deze 

dienstverlening opschort of wanneer het effectief lid of kandidaat effectief lid bij 

een andere, dan door de VVR aangeduide verzekeraar is verzekerd. 
 



2. Het effectief lid of kandidaat effectief lid is eveneens verzekerd voor financieel 

onvermogen reisorganisatie voor zover zijn jaaromzet reisorganisatie niet meer 

bedraagt dan 10.000 € en zijn jaaromzet ticketting, indien de leverancier geen 

eigen garantiestellingverzekering heeft onderschreven, max. 50.000 € bedraagt. 
 

3. De raad van bestuur bepaalt de bijdrage voor deze groepsverzekering, bekend 

onder de benaming Vlaamse Solidariteit Reisgelden, in het kader van de bepaling 

van het lidgeld. 
 

Artikel 12: Financieel verplichting 
 

Het effectief lid of kandidaat effectief lid verbindt er zich toe maatregelen te 

treffen teneinde op een door de VVR te bepalen tijdstip zijn netto eigen vermogen 

op minstens 25.000 € te brengen of te behouden. 
 

Artikel 13: Informatieverplichting 
 

1. Het effectief lid of kandidaat effectief lid verbindt er zich toe om de VVR per 

aangetekend schrijven er van op de hoogte te brengen wanneer het, zelfs toevallig 

of tijdelijk, niet meer in staat is, zijn verplichtingen ten overstaan van de BTW, de 

RSZ en inzake de bedrijfsvoorheffing te vervullen.  
 

Tevens zal het betreffende lid op dezelfde wijze melden wanneer zijn 

bankdomiciliëring ten gunste van een leverancier geen doorgang kan vinden; 

aanspraak wordt gemaakt op zijn professionele borgstellingen; een ongedekte 

cheque(s) werd uitgegeven of wanneer wissels werden geprotesteerd. 
 

2. Tevens staat het effectief lid of kandidaat effectief lid toe dat een door de VVR 

aangestelde boekhouder controles uitvoert. De kost van deze controle zal worden 

gedragen door het betreffende lid indien een overtreding van de verplichtingen 

vermeld in § 1 en/of 2 of 3 wordt vastgesteld. 
 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 
 

1. Wanneer het effectief lid of kandidaat effectief lid een natuurlijke persoon 

betreft, is hij/zij hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade die wordt 

veroorzaakt door het niet vervullen van de verplichtingen vermeld in 13. 
 

2. Wanneer het effectief lid of kandidaat effectief lid een rechtspersoon betreft dan 

is de zaakvoerder(s) of zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de 

eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet vervullen van de 

verplichtingen vermeld in 13. 
 

Artikel 15: Sanctie 
 

Overtreding van de verplichtingen opgelegd aan het effectief lid of het kandidaat 

effectief lid door de artikels 13 en 14 van het huishoudelijk reglement,  



kunnen het voorwerp vormen van uitsluiting uit de vereniging zoals voorzien in 

de statuten van de VVR. 
 

Artikel 16: Vereniging Vlaamse Reisorganisatoren (VVRO) 
 

Effectieve leden en kandidaat effectieve leden die een hogere jaaromzet 

reisorganisatie en/of ticketting realiseren dan vermeld in art. 11 kunnen een 

aanvraag indienen tot lidmaatschap van de VVRO die hen op een gelijksoortige 

wijze zal bijstaan bij het bekomen van een garantiestellingverzekering. 
 

Artikel 17: Bindend Besluit 
 

1. Een “Bindend Besluit” wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering door 

de raad van bestuur met een twee derden meerderheid van de stemmen.  
 

2. Een “Bindend Besluit” kan enkel door de Algemene Vergadering worden 

genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
 

3. Een “Bindend Besluit” kan gelden voor alle leden, of voor een of meer soorten 

leden.. 
 

4. Het niet naleven van een “Bindend Besluit” door een lid van de vereniging kan 

aanleiding geven tot een beslissing van de raad van bestuur die het volgende kan 

inhouden: het opleggen van een boete en/of het opschorten of opheffen van het 

lidmaatschap 

 

Artikel 18: Arbitraal tuchtcollege (ATC) 
 

1. Het ATC is het arbitraal tuchtcollege dat bedoeld wordt in de statuten van de 

VVR. 
 

2. Het ATC en zijn secretariaat zijn gevestigd op de zetel van de VVR. Alle 

briefwisseling moet naar dat adres worden verstuurd. 
 

3. Rechtsgrond: voor alles wat niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien, zijn 

de artikelen 1676 tot en met 1723 van het gerechtelijk wetboek betreffende de 

arbitrage van toepassing. 
 

4. Mededelingen en termijnen: elke mededeling gedaan in uitvoering van dit 

reglement, is geldig als de geadresseerde de ontvangst ervan schriftelijk heeft 

bevestigd, of als ze hem aangetekend werd bezorgd op zijn laatst gekend adres.  

Behoudens andersluidende bepaling geldt de postdatum als verzendingsdatum of 

als aanvangsdatum van een termijn. Alle in dit reglement voorkomende termijnen 

worden berekend overeenkomstig de artikelen 48 en volgende van het gerechtelijk 

wetboek. 

 
 



5. Draagwijdte van de arbitrale overeenkomst 
 

a) Door hun lidmaatschap bij de VVR aanvaarden alle leden uitdrukkelijk de 

bevoegdheid en het geschillenreglement van het ATC. 

b) Door hun lidmaatschap bij de VVR verbinden alle leden er zich 

overeenkomstig de artikelen 1676 en 1677 van het gerechtelijk wetboek toe om 

hun onderlinge geschillen met betrekking tot de deontologische voorschriften en 

plichten voortvloeiend uit het statuut van de reisbureaus ter beslechting voor te 

leggen aan het ATC. 

c) Indien één van de partijen ondanks zijn bovengenoemde aanvaarding van de 

bevoegdheid en het geschillenreglement van het ATC en ondanks zijn verbintenis 

om het geschil ter beslechting voor te leggen aan het ATC, weigert of nalaat deel 

te nemen aan de arbitrage of zich van deelneming onthoudt, zal de arbitrage toch 

doorgaan. 
 

6. Voor arbitrage vatbare geschillen 
 

a) Het ATC neemt kennis van de geschillen tussen leden van de VVR met 

betrekking tot de plichtenleer, zoals voorzien in artikel 5, 6. van  haar statuten. 

b) Verder is het ATC ook bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen 

leden van de VVR, waarvoor betrokken partijen na het ontstaan van een geschil 

een arbitraal compromis hebben gesloten. 

c) Wanneer een partij een of meerdere verweermiddelen opwerpt over het bestaan 

of de geldigheid van de arbitrageovereenkomst, beslist het ATC over zijn 

rechtsmacht en/of bevoegdheid. 
 

7. Samenstelling van het ATC 

De VVR wordt door de procederende partijen gelast met de aanwijzing van de 

arbiters van het ATC. Daarbij moeten volgende regels in acht genomen worden. 
 

a) Het ATC moet bestaan uit een voorzitter en twee of vier arbiters. 

b) De voorzitter wordt in onderling overleg door de raad van bestuur van de VVR 

aangewezen en moet onafhankelijk zijn en ofwel de graad van doctor of licentiaat 

in de rechten behaald hebben ofwel blijk geven van ervaring van meer dan tien 

jaar als toegevoegd rechter of hoofd van een juridische dienst. 

c) De andere arbiters worden aangewezen als volgt: elk van de partijen duidt één 

of twee arbiters en één of twee plaatsvervangers aan uit een lijst van arbiters die 

door de raad van bestuur van de VVR wordt samengesteld. 

d) Kunnen door de raad van bestuur van de VVR tot kandidaat-arbiter aangeduid 

worden: 

(i) Alle leden-fysische personen van de VVR, die sedert minstens vijf jaar 

werkend lid van de VVR zijn; 

(ii) Alle vertegenwoordigers van de rechtspersonen-werkende leden van de VVR 

die sedert minstens vijf jaar deze hoedanigheid bezitten. 

 



(iii) Alle fysische personen die ooit een bestuurdersmandaat bij de VVR hebben 

vervuld en eervol ontslag hebben genomen. 

(iv) Alle personen die de functie van "adviseur" van de VVR vervullen. 
 

Deze leden van het ATC treden niet op als partij-arbiters. 
 

8. Griffier: voor de administratieve taken wordt het ATC bijgestaan door een 

griffier, aangewezen door de raad van bestuur van de VVR. Deze griffier is niet 

stemgerechtigd. 
 

9. Bewarende maatregelen of voorlopige voorziening 

In spoedeisende gevallen sluit de bevoegdheid van het ATC niet uit dat iedere 

partij bewarende maatregelen of een voorlopige voorziening kan vragen aan een 

rechter. De eisende partij moet dan zowel het verzoek zelf als de uitspraak erover 

onverwijld meedelen aan het secretariaat van het ATC. 
 

10. Taal 
 

a) De arbitrale behandeling verloopt uitsluitend in het Nederlands. 

b) Het ATC mag kennis nemen van bewijs- en stavingsstukken die zijn opgesteld 

in een andere taal. Het mag deze stukken laten vertalen door een vertaler naar 

keuze.  

De daaraan verbonden kosten moeten door de eisende partij worden 

voorgeschoten en behoren tot de procedurekosten waarover het ATC in de 

uitspraak zal beslissen. 
 

11. Verzoek tot arbitrage 

De eisende partij moet het verzoek tot arbitrage formuleren bij verzoekschrift dat  

- ofwel - per aangetekende zending naar het secretariaat van het ATC wordt 

toegestuurd - ofwel - tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van het ATC wordt 

afgegeven. De vordering is aanhangig gemaakt op de datum die blijkt uit de 

poststempel van die aangetekende zending, of in voorkomend geval uit de datum 

waarop het verzoekschrift volgens het ontvangstbewijs op het secretariaat van het 

ATC werd afgegeven. 
 

12. Klachtengeld 
 

a) Binnen de vijftien dagen nadat de vordering aanhangig werd gemaakt moet de 

eisende partij het klachtengeld storten op de rekening van de VVR. Bij 

afwezigheid van tijdige betaling van dit klachtengeld wordt de rechtspleging van 

rechtswege opgeschort tot ontvangst van het klachtengeld. 

b) Het klachtengeld dat de eisende partij moet betalen wordt bepaald door de raad 

van bestuur van de VVR, maar bedraagt steeds minimum 250 €. 

c) Indien de partijen na het aanhangig maken van de vordering tot een akkoord 

komen, kan het klachtengeld aan de eisende partij worden terugbetaald na aftrek 

van een bedrag bepaald door de raad van bestuur van de VVR,  



dat echter minimum 100 € dossierkosten bedraagt, dit voor zover de partijen, 

uiterlijk tien dagen voor de rechtszitting, die voor de behandeling van de zaak 

werd vastgelegd, hun akkoord voorleggen aan het secretariaat van het ATC.  

Bij laattijdige voorlegging van het akkoord tussen partijen zal het ATC het 

akkoord opnemen in de arbitrale uitspraak waarin het ook uitspraak zal doen over 

de kosten. 
 

13. Verzoekschrift: het verzoekschrift tot arbitrage wordt opgemaakt in zoveel 

exemplaren als er betrokken partijen zijn, plus één, en bevat: 
 

a) Precieze opgave van alle betrokken partijen met naam of maatschappelijke 

benaming, adres of maatschappelijke zetel, exploitatiezetel, handelsregister en 

licentie. 

b) Precieze opgaven van het voorwerp van het verzoek tot arbitrage met 

omschrijving van de feiten en nauwkeurige opgave van de vordering die 

ondermeer kan strekken tot niet-bindende adviezen, veroordeling tot schade-

vergoeding, veroordeling tot staking van bepaalde praktijken, al dan niet met 

oplegging van een dwangsom, publicatie van de tussen te komen uitspraak, 

veroordeling tot betaling van de procedurekosten. 
 

14. Tussenkomst van het secretariaat 
 

a) Na ontvangst van het klachtengeld brengt het secretariaat van het ATC de 

verwerende partij op de hoogte van de vordering die aanhangig werd gemaakt.  

Daartoe bezorgt het die partij(en) een kopie van het verzoekschrift van de eisende 

partij, samen met het geschillenreglement. In diezelfde brief deelt het de datum en 

de plaats van de zitting waarop het ATC de zaak zal behandelen. Terzelfdertijd 

brengt het secretariaat de eisende partij op de hoogte van de zitting. 

b) Uiterlijk een maand na de datum die blijkt uit de poststempel die hoger  worden 

bedoeld, moeten betrokken partijen hun dossier, samen met een inventaris van de 

stukken bezorgen aan het secretariaat van het ATC; dit in zoveel exemplaren als 

er partijen zijn, plus één. 

Dit laatste geldt evenzeer voor alle bewijsstukken die als bewijsmateriaal worden 

aangewend. Bewijsstukken die niet kunnen gekopieerd worden, worden in 

origineel afgegeven op het secretariaat van het ATC. In dit geval moet in de 

hierboven vermelde inventaris van de stukken vermeld worden dat ze in origineel 

op het secretariaat van het ATC ter inzage liggen. 

c) Na verloop van de hoger bepaalde termijn, stuurt het secretariaat van het ATC 

de dossiers van de partij(en) naar de tegenpartij(en), of laat de tegenpartij(en) 

weten dat de andere partij haar dossier niet tijdig heeft bezorgd. 

d) Als de verwerende partij(en) een tegeneis wil(len) formuleren, moet(en) ze 

daartoe binnen de hoger aangehaalde termijn een brief richten aan de partij tegen 

wie ze de vordering instelt(len), alsook aan het secretariaat van het ATC. 
 

  



15. Besluiten 

a) Als een partij besluiten neemt, moet ze het origineel ervan toesturen naar - of 

afgeven op het secretariaat van het ATC en terzelfdertijd een kopie bezorgen aan 

de andere in de zaak betrokken partij(en). 

b) De verwerende partij(en) heeft (hebben) één maand om besluiten te nemen, te 

rekenen vanaf het ogenblik waarop ze de brief ontvangen heeft (hebben). De 

eisende partij heeft één maand tijd om te antwoorden. Daarna krijgt (krijgen) de 

verwerende partij(en) tenslotte 15 dagen voor haar (hun) wederantwoord. 

c) Laattijdig neergelegde - of niet aan de andere partij(en) meegedeelde besluiten 

of stukken worden door het ATC uit de debatten geweerd, tenzij alle partijen er 

zich ter zitting uitdrukkelijk mee akkoord verklaren dat zij alsnog in de debatten 

worden opgenomen. 
 

16. De zitting 
 

a) De zittingen zijn niet openbaar. 

b) Ten minste een half uur voor de zitting die voor de behandeling van de zaak 

werd vastgesteld, ligt het volledig dossier zoals het aan het ATC zal worden 

voorgelegd ter inzage van partijen. 

c) Alle partijen verschijnen ter zitting persoonlijk of via een persoon die zij 

daartoe schriftelijk hebben gemachtigd met een naar behoren opgestelde 

volmacht. Zij mogen zich desgewenst laten bijstaan door een persoon naar eigen 

keuze, mits die door het ATC wordt toegestaan. Zij mogen zich eveneens laten 

vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. 

d) Het ATC onderzoekt de zaak met alle geschikte middelen. Het kan ondermeer 

een persoonlijke verschijning of een getuigenverhoor bevelen, of deskundigen 

aanstellen. Na behandeling van de zaak worden de debatten gesloten en wordt de 

zaak voor uitspraak in beraad genomen. 
 

17. Uitspraak 
 

a) Het ATC doet over de vordering en de kosten op gemotiveerde wijze uitspraak 

binnen een maand, gerekend van de dag van de laatste zitting.  

b) De uitspraak wordt geacht gedaan te zijn op de plaats van de arbitrage en op de 

dag vermeld in de uitspraak.  

c) De uitspraak gebeurt met meerderheid van stemmen en wordt binnen een 

maand in een gewone brief meegedeeld aan alle betrokken partijen. 

d) Alleen indien een van de partijen dit schriftelijk vraagt, wordt de uitspraak ook 

neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de 

arbitrage plaatsvond. 

e) De arbitrale uitspraak is definitief en wordt in laatste aanleg gewezen. 

f) Door het feit zelf dat de partijen hun geschil voor arbitrage aan het ATC 

voorleggen, verbinden zij zich ertoe de uitspraak onverwijld ten uitvoer te 

brengen.  

 



Zij doen afstand van alle rechtsmiddelen waarvan zij rechtsgeldig afstand kunnen 

doen. 
 

18. Kosten 

In voorkomend geval wordt ambtshalve beslist over de kosten. De kosten worden 

ten laste gelegd van de verliezende partij tenzij het ATC op gemotiveerde wijze 

beslist over een verdeling van de kosten. Rechtsplegingvergoedingen worden door 

het ATC niet toegekend. 

 

Artikel 19: Overgangsmaatregel 
 

Het ontwerp van Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd door de raad van 

bestuur van de VVR op 12 oktober 2013 en treedt in werking na de goedkeuring 

van de nieuwe statuten van de VVR die werden goedgekeurd op 13 oktober 

2013. 

 

 
 


