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Groepsreizen maar 
dan helemaal anders

Argentinië · Australië · Belize
Bhutan · Bolivië · Cambodja
Canada · Chili · China
Colombia · Costa Rica · Ecuador
Guatemala · Ijsland · India
Indonesië · Iran · Japan · Kirgizië
Laos · Madagaskar · Maleisië
Mongolië · Myanmar · Namibië
Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland
Oeganda · Panama · Peru
Singapore · Sri Lanka · Tanzania
Thailand · USA · Vietnam
Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea

www.andersdananders.be

http://www.andersdananders.be/
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

In de komende weken en maanden zijn 
zowel de reissector als de VVR aan enkele 
fundamentele wijzigingen toe.

Bij de VVR werd op 16 februari j.l. Koen van 
Koen van den Bosch (thans woordvoerder van 
Thomas Cook) door het Dagelijks Bestuur aan 
de raad van bestuur van de VVR voorgesteld 
als kandidaat-CEO (gedelegeerd bestuurder).

Koen van den Bosch wordt op 1 april 2017 
adviseur van de VVR en nadat hij op 8 
juni 2017 door de Algemene Vergadering 
zal worden verkozen tot bestuurder, volgt 
op 24 augusuts 2017 zijn aanstellling tot 
gedelegeerd bestuurder. 

Wat betreft het voorzitterschap van de VVR zijn 
er nog gesprekken aan de gang, maar in elk 
geval is het zeker dat de huidige voorzitter op 
korte termijn zal terug treden.

Wat betreft de volledige sector worden wij ten 
laatste op 1 november 2018, geconfronteerd 
met de nieuwe Reispakketten- en 
gekoppelde reisarrangementenwet 
(RP&GRW).

Deze wet vormt de omzetting van de op  
25 november 2015 goedgekeurde Richtlijn 
2015/2302/EU van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende pakketreizen en 
gekoppelde reisarrangementen. 

Deze “monster richtlijn” is tot stand gekomen 
uit de samenwerking tussen ambtenaren 
van de Europese Commissie en enkele 
Euro-parlementsleden die zich vooral 
hebben bevraagd bij lobbyisten uit de 
consumentenwereld, de luchtvaart en het 
toeristisch grootbedrijf. 

Boodschap

@ VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

van de voorzitter

" Ten laatste op 1 november 
2018, worden wij 
geconfronteerd met de nieuwe 
Reispakketten- en gekoppelde 
reisarrangementenwet" 

http://www.vvr.be/
http://www.ferventreisagent.be/


De vertegenwoordiger van de Europese 
reisbureausector (ECTAA) is hier hopeloos te 
kort geschoten, niet in het minst omdat de 
meeste zwaargewichten in ECTAA (Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, de Scandinavische 
landen) zelf worden gedomineerd door het 
grootbedrijf. 

De voornaamste kenmerken van de richtlijn 
zijn:

- haar dwingend karakter, ook voor details;
- het ontzien van het grootbedrijf;
- het gebrek aan zin voor realiteit.

Ondanks het feit dat België tegen de ontwerp 
Richtlijn heeft gestemd, heeft de Belgische 
overheid geen verdere stappen ondernomen 
om het ontwerp te betwisten (bijv. door een 
procedure voor het Europees Hof van Justitie).

Wij hebben dan ook geen andere keuze om de 
Richtlijn en de Wet te ondergaan want zowel 
de Belgische Overheid als de uitvoerende 
administratie voelen geen enkele behoefte 
om bij te sturen met het eeuwige excuus: wij 
kunnen niet en wij mogen niet… van Europa.

Merkwaardig is dat bij de gesprekken 
over de nieuwe wet de verantwoordelijke 
kabinetsmedewerker van Kris Peeters slechts 
eenmaal in een vergadering is opgedoken 
en daar schitterde door zijn stilzwijgen. Uit 
“goed ingelichte bron” vernemen wij echter 
dat betrokkene het overleg met de sector 
kwalificeert als “noodzakelijk tijdverlies” omdat 
men met de mening van sector toch geen 
rekening wenst te houden.

Deze Hoogvlieger is volledig gewijd aan de 
RP&GRW en vormt een voorbereiding op de 
(gratis) seminaires en cursussen die wij in het 
najaar van 2017 zullen organiseren. 

Deelname aan sommige (dure) andere 
voorlichtingssessies is dus volkomen nutteloos.

De historiek van de wet ziet er uit als volgt:

- 15/11/2015: goedkeuring van  
de Europese Richtlijn;

- 18/01/2017: bekendmaking van  
de ontwerptekst van de Belgische wet;

- 24/01/2017: voorstellling van de 
ontwerptekst door minister Kris Peeters;

- 9 en 14/02/2017: consultatie van  
de reissector door de FOD Economie;

- Maart 2017: redactie van de “guideline” 
van de wet door een werkgroep van 
deskundigen;

- Maart 2017: bespreking van het ontwerp 
door het IKW (Interkabinetwerkgroep =  
de “waakhonden” van de andere ministers);

- April 2017: goedkeuring door de 
ministerraad;

- Mei 2017: advies van de Raad van State;
- Begin juni 2017: bespreking in de 

parlementaire commissies;
- Eind juni 2017: goedkeuring in de plenaire 

zitting van het Federaal Parlement;
- 1 juli 2018: inwerkstellling van de wet.

Op het eerste zicht lijkt een goedkeuring 
eind juni 2017 ons niet haalbaar. Het wordt 
dus oktober 2017. Maar zelfs al wordt 
het juni dan is het nog onmogelijk om de 
Algemene Voorwaarden die reisorganisatoren 
en reisbemiddelaars moeten hanteren tegen 
augustus/september 2017 klaar te krijgen.  
De zomerprogramma’s 2018 worden immers  
in augustus 2017 opgemaakt. 

Ik wens u veel leesgenot, maar vergeet niet 
preventief een pijnstiller te slikken!

Antoon van Eeckhout
Voorzitter 

“ Deze Hoogvlieger is volledig 
gewijd aan de RP&GRW en  
vormt een voorbereiding op  
de (gratis) seminaires en cursussen 
die wij in het najaar van 2017 
zullen organiseren.” 
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 Koen  
van den Bosch
" Met deze boeiende en 
uitdagende stap kan  
ik de ervaring die ik heb 
opgedaan nu inzetten  
bij de VVR." 



De raad van bestuur van de Vereniging van 
Vlaamse Reisbureaus (VVR) heeft op haar 
vergadering van 16 februari 2017 unaniem 
beslist om, na het vervullen van de statutaire 
regels, Koen van den Bosch (44 jaar) aan te 
stellen tot gedelegeerd bestuurder (CEO).

Koen van den Bosch vervoegt per 1 april 
2017 het team van de VVR. Hij zal er de 
dienstverlening die de vereniging aan haar 
leden biedt, verder optimaliseren en de VVR 
nog verder uitbouwen.

Koen van den Bosch heeft er een carrière 
van 9 jaar opzitten bij Thomas Cook Belgium, 
waarvan de jongste drie jaar als woordvoerder. 

Voorzitter Antoon Van Eeckhout: Na een lange 
zoektocht hebben wij in Koen van den Bosch 
de man gevonden waarvan ons selectiebureau 
rapporteerde: “dit is de witte raaf waar je al zo 
lang naar zoekt”. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat Koen de man is die mijn levenswerk kan 
verankeren en zelfs nog meer zal uitbouwen.

Koen van den Bosch: Met deze boeiende 
en uitdagende stap kan ik de ervaring die 
ik heb opgedaan nu inzetten bij de VVR. 
Ik heb altijd geloofd en doe dat meer dan 
ooit in professionele reisbureaus, zowel 
reisbemiddelaars als reisorganisatoren, die hun 
klanten meerwaarde bieden. De bereikbaarheid 
en nabijheid van het kantoor, de kennis van 
de klanten in combinatie met een goede 
productkennis, ondersteund met de juiste tools 
en geïnspireerd door de nieuwe technologieën 
zorgen voor unieke service naar de klanten 
toe. Mijn team en ik willen de vereniging dan 
ook nog meer versterken, focussen op een 
nauwere betrokkenheid van de leden en 
de dienstverlening naar deze leden verder 
optimaliseren zodat zij hun volle aandacht op 
hun core business en hun klanten kunnen 
richten. Met wat er op ons afkomt vanuit Europa, 
ik denk hierbij aan de nieuwe PNR-regelgeving, 
de nieuwe Reispakketten & Gekoppelde 
Reisarrangement Wet, de nieuwe regelgevingen 
rond privacy evenals de uitdagingen op het vlak 
van duurzaam beleid, hebben wij meteen al heel 
wat werkdomeinen voor de boeg. Een uitdaging 
waar ik alvast naar uitkijk. IN
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“ Ik heb altijd geloofd in 
professionele reisbureaus, 
zowel reisbemiddelaars als 
reisorganisatoren, die hun 
klanten meerwaarde bieden.”

Carrière overzicht 
Thomas Cook Belgium: 2008-2017.
Sinds juli 2015 Manager PR & Corporate 
Communications - Spokesman Thomas 
Cook Belgium & Thomas Cook Airlines 
Belgium - januari 2013-juni 2015 Sales 
& Distribution Manager Thomas Cook & 
Pegase Thomas Cook Belgium - februari 
2009-juni 2015 Crisis & Corporate 
Spokesman a.i. - juli 2008-december 2012 
Manager Specialist Division
Jetair/TUI: december 2002-juni 2008 
Product & Contract Manager World Jetair 
Special Brands - TUI Belgium - TUI Group
BEST tours: april 2001–november 2002 
Sales Representative & Press -  
juli 1998–maart 2001 Recruitment & 
Training Manager en Tour Rep Coördinator
Travel Magazine: november 1996– 
juli 1998 Redaction Coördinator – reporter
Bestuursmandaten
Sinds april 2015: lid van de Raad van 
Bestuur BTN (Belgian Travel Network) - 
Sinds augustus 2012: lid van het ECTAA 
Destination Committee - Sinds augustus 
2011: lid van de Raad van Bestuur 
Garantiefonds Reisgelden - Sinds augustus 
2009: lid van de Raad van Bestuur ABTO 
(Association of Belgian Tour Operators)

Sinds Oktober 2003 Lector Thomas More 
Toeristische Hogeschool Mechelen. 

Privé
Koen van den Bosch woont met zijn partner 
Nathalie en zijn zoon Tomas in Hombeek. 
Hij is oprichter/eigenaar van Your Window 
Onthe World.

Nieuwe CEO bij de Vereniging  
van Vlaamse Reisbureaus         
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1. DE ONDERLIGGENDE 
RICHTLIJN VAN  
25 NOVEMBER 2015

De Europese Commissie motiveerde het 
invoeren van nieuwe regels inzake de  
bescherming van de reizgers in 2014 als  
volgt (beperkt citaat):

Toerisme speelt een centrale rol in de  
Europese economie van vandaag.  
Met zo’n 1,8 miljoen ondernemingen, waarvan 
de meeste tot het mkb behoren, en waar  
5,2 % van de beroepsgeschikte bevolking 
werkt, is de Europese toerisme-industrie 
een motor voor groei in de EU. De Europese 
reis- en toerismesector, inclusief aanverwante 
sectoren, is goed voor ongeveer 10 % van het 
bbp van de EU. De structuur van de reismarkt 
was in 1990 veel eenvoudiger dan nu en 
internet bestond nog niet. 

Zoals uit het verslag van de Commissie van 
1999 over de uitvoering van de RL naar voren 
komt, bestaan er nog aanzienlijke verschillen 
tussen de wetten ter omzetting van de RL.  
Dit is het gevolg van het streven naar een 
minimale harmonisatie, de grote speelruimte 
die aan de LS is gelaten, bijv. ten aanzien 
van de aansprakelijke partij(en), en de 
onduidelijkheden in de tekst.  
De modernisering van RL (…) strookt  
met de wensen van de medewetgevers (…)

In 2011 had 73 % van de huishoudens in de 
EU internet aansluiting. Bijna twee derde van 
de EU-burgers gebruikt internet minstens een 
keer per week, meer dan de helft doet dat 
dagelijks of bijna dagelijks.  

AFKORTINGEN:  
DV: doorverkoper 
GR: gekoppeld 
reisarrangementen
LS: Lidstaten
MVT: memorie van 
toelichting
ORG: organisator
PR: pakketreis
PRO: pakket- 
reisovereenkomst
RCW: 
reiscontractenwet
RL: richtlijn
RP&GR: 
reispakketten  
& gekoppelde 
reisarrangementen 
wet
RZ: reiziger
TD: toeristische 
dienst(en)
VN: VVR nota
VP: verkooppunt 

(…) weggelaten niet 
relevante tekst 

De nieuwe  
 reispakkettenwet

In de teksten worden de 

woorden die problemen kunnen 

veroorzaken wat betreft de 

interpretatie in vetjes aangeduid.

Reisdiensten behoren tot de meest  
populaire online producten. Door de 
opkomst van online verkoop en de 
liberalisering van de luchtvaartsector zijn 
consumenten hun vakanties anders gaan 
organiseren; daardoor zijn handelaars 
consumenten ook op andere manieren 
gaan assisteren bij het combineren van 
reisdiensten, met name online. 

Sommige bepalingen van de RL zijn 
achterhaald of brengen onnodige lasten 
voor ondernemingen met zich, zoals de 
verplichte informatieverstrekking via 
brochures en de toepasselijkheid op 
zakenreizen die worden verzorgd door 
gespecialiseerde ondernemingen. Door de 
juridische versnippering die het gevolg is 
van de vele verschillen in de wetgeving van 
de lidstaten krijgen ondernemingen die 
grensoverschrijdend zaken willen doen,  
te maken met extra kosten.

In 2008 ontving de Commissie bij een 
raadpleging over haar werk-document 
uit 2007 meer dan 80 bijdragen 
van belanghebbende bedrijven, 
consumentenorganisaties, juristen, 
wetenschappers en 14 LS.  
In oktober 2009 werd een tweede  
openbare raadpleging gehouden met  
vijf online vragenlijsten voor consumenten, 
consumentenorganisaties, bedrijven, 
bedrijfsorganisaties en lidstaten/overheden. 
Daarbij sprak 89 % van de overheden,  
70 % van de bedrijfsorganisaties,  
64 % van de bedrijven en 96 % van de 
consumentenorganisaties zich uit voor  
een herziening van de RL. 

8
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Zo laat het voorstel het algemene nationale 
verbintenissenrecht, erkenningsregelingen  
of eisen inzake vergunningen onverlet.

VN 1: De Commissie stelt hier dat zij zich 
niet wenst in te laten met vergunningen, 
maar wijst het vergunningstelsel ook 
niet af. De beweringen, ook opgenomen 
in het beruchte evaluatierapport van het 
Departement Internationaal Vlaanderen, 
dat het Vlaams reisbureaudecreet in tegen-
spraak zou (kunnen) zijn met de Europese 
wetgeving was dan ook volledig uit de lucht 
gegrepen. 

Volgens de effectbeoordeling kunnen 
voornoemde doelstellingen niet worden 
verwezenlijkt met niet-dwingende maatregelen 
zoals aanbevelingen, richtsnoeren of 
zelfregulering (zie nota 1 achteraan de tekst). 

2. DE MEMORIE VAN  
TOELICHTING VAN  
DE RP&GRW

Deze tekst geeft de visie van de minister (in 
feite van zijn administratie) weer. Zo kan in 
deze MVT worden verklaard waarom iets niet 
wordt geregeld en probeert men ook soms 
mogelijke geschillen al bij te sturen.

VN 2: Volgens Mr. Fred Van Bellinghen is 
het echter enkel bij een onduidelijkheid in 
de wettekst dat de MVT door de rechter 
mag geconsulteerd worden. De rechter moet 
nagaan aan de hand van de tekst wat de 
wetgever bedoelde. 
Een verwijzing naar een MVT is dus voor 
de rechtsvinding van geringe waarde. Bij 
betwisting past men de wet niet toe, maar 
wel de RL en dit dan desnoods met verwij-
zing naar de voorbereidende werken ervan. 
Volgens het Europees Hof van Justitie en het 
Hof van Cassatie moet de rechter dat zelfs 
ambtshalve doen. 

De MVT stelt verder: 
(…) De RL beoogt een quasi volledige harmoni-
satie. Op die manier wil zij een echte interne 
markt voor de consument bevorderen, met het 
juiste evenwicht tussen een hoog bescherming-
sniveau voor de consument en het concurren-
tievermogen van ondernemingen.

VN 3: het is duidelijk dat deze harmoni-
satie voornamelijk de grensoverschrijdende 
(grote) spelers op de markt ten goede komt.

De LS blijven evenwel bevoegd om (…) 
de bepalingen van de RL toe te passen op 
gebieden die niet onder het toepassingsge-
bied ervan vallen. Bijgevolg mogen de LS, met 
betrekking tot overeenkomsten die buiten het 
toepassingsgebied van de RL vallen, nationale 
wetgeving handhaven of invoeren die over-
eenstemt met de bepalingen of met een aantal 
bepalingen van de RL. (…) 

Ook valt (niet onder het toepassingsgebied van 
de RL)
- de aankoop van één op zichzelf staande 

reisdienst, 

VN 4: de verkoop van een vliegtuigbiljet  
of van een hotelreservatie en andere op zich-
zelf staande diensten vallen dus  
NIET onder de wet;

- van een reis die minder dan 24 uur duurt  
en geen overnachting behelst, (zie nota bij  
art. 4, 1°).

- van een reis die incidenteel, zonder 
winstoogmerk en uitsluitend voor een 
beperkte groep reizigers wordt georganiseerd 
(zie nota bij art. 4, 2°).

- en van een zakenreis die wordt afgesloten 
via een kaderovereenkomst niet onder zijn 
toepassingsgebied (zie nota bij art. 4, 3°).

Daarnaast laat de RL een aantal mogelijkheden 
open opdat, gelet op de verschillen in de natio-
nale rechten en gebruiken, de LS in hun natio-
naal recht bepaalde bepalingen kunnen hand-
haven of invoeren.
- In geval van een wijziging aan de PRO door 

de ORG, moeten de LS zelf de gevolgen 
regelen van het niet uitdrukkelijk aanvaarden 
ervan door de RZ binnen de redelijke termijn 
bepaald door de ORG. (zie nota bij art. 26, 3°).

“ Het herroepingsrecht is  
onmogelijk in de reissector.” 
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- De LS kunnen bepalen dat de RZ de PRO 
binnen 14 dagen kan herroepen zonder 
opgave van redenen indien de PRO buiten de 
verkoopruimten is afgesloten.

VN 5: De ervaring leert dat eens de RZ 
beslist, hij zo vlug als mogelijk wenst te 
vernemen of de reis effectief kan worden 
geboekt of niet. Het herroepingsrecht 
is dus onmogelijk in de reissector. Het 
afwijzen van het herroepingsrecht dient 
dus behouden te blijven conform het voor-
stel van de minister geformuleerd tijdens 
de vergadering van 24/01/17. Het is vooral 
Testaankoop die aandringt op het behoud 
ervan.

- Daarnaast kan een lidstaat de doorverkoper 
van een PR verantwoordelijk maken voor de 
uitvoering van die PR.

VN 6: De doorverkoper (reisbemiddelaar) 
wordt niet aansprakelijk gesteld voor de 
uitvoering van de reis die hij bij een ORG/
touroperator heeft geboekt. Hij blijft uiter-
aard aansprakelijk voor zijn eigen daden.

VN 7: Hier duikt voor het eerst in  
de teksten het begrip “doorverkoper” op.  
Mr. Fred Van Bellinghen zegt hierover  
het volgende: een “reisbemiddelaar” onder 
de RCW was de mandataris van de RZ. 
(benevens zijn mandaat voor ORG en  
leverancier). De “doorverkoper” (Frans 
“detaillant”) van de RL is in feite de  
mandataris van de ORG. Artikel 2, 9° defi-
nieert “doorverkoper” als een professio-
neel, anders dan de ORG die pakketreizen 
verkoopt of te koop aanbiedt, die door de 
ORG zijn samengesteld. Anders gezegd, 
deze “doorverkoper” is beperkt in zijn taken: 
enkel pakketreizen verkopen of te koop 
aanbieden. Een “reisbemiddelaar” in ons 
klassiek denkbeeld doet meer (verkopen van 
een reisdienst, een dienst van vervoer). De 
FOD Economie besliste om het begrip “door-
verkoper” te behouden, wat in de vorige 
RCW niet is gebeurd.

- Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie geen partij is, grenzen stellen 
aan schadevergoedingen, kunnen de LS 
overeenkomstige grenzen stellen aan 
schadevergoedingen die door de ORG moeten 
worden betaald.

VN 8: Dit zou inderdaad best worden gerea-
liseerd, maar dit is op heden niet gebeurd.

- Ten slotte mag een LS beslissen dat de 
verjaringstermijn voor vorderingen in 
verband met non-conformiteit meer bedraagt 
dan twee jaar (zie nota bij art. 73).

(…) De ORG en eventueel de DV moeten naast 
die precontractuele informatie ook het gepaste 
standaardinformatieformulier verstrekken aan 
de RZ vooraleer deze zich verbindt tot een PR 
of een GR (…).

VN 9: zie belangrijke opmerking bij  
artikel 5

Rekening houdend met de nieuwe 
communicatie-technologieën, die toelaten 
informatie eenvoudig bij te werken, werden de 
specifieke voorschriften niet meer behouden 
die nu gelden voor brochures.

VN 10: De regels die golden voor de 
brochures in de RCW worden afgeschaft. 
Dit betekent echter niet dat de regels van 
het Wetboek Economisch Recht, wat betreft 
de te koop aanbiedingen, niet meer zouden 
gelden.

Zoals thans al het geval is, kan de PRO 
voorzien in mogelijke prijswijzigingen. (…). 
Indien de PRO voorziet in de mogelijkheid tot 
prijswijzigingen, zal ze voldoende duidelijke 
en precieze bedingen moeten bevatten, die 
vastleggen hoe de prijsherziening wordt 
berekend. Het is immers evident dat de RZ in 
staat moet zijn na te gaan of de prijsverhoging 
die hem wordt gevraagd, overeenstemt met 
wat de wet toelaat en met wat contractueel 
was overeengekomen. Omgekeerd moet de 
RZ in staat zijn na te gaan of hij recht heeft 
op een prijsvermindering, bijv. wanneer de 
brandstofkosten of de wisselkoersen sterk 
dalen (zie nota bij art. 19 ev.). JU
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels (waarvan 100 nieuwe!) 
  - Focus op o.m. Mallorca, Corsica & Costa Brava
  - Ontdek Ajman: de goedkoopste zonzekere luxe bestemming
  - Unieke Afrika brochure
  - USA à la carte: 2000 hotels
  - Golfspecialist
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle Huwelijks- & Vroegboekpromo’s

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Middellandse Zee I 2017 - 2018
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2017
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

2017

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2016 - 2017
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Worldwide 2017 - 2018
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • USA • Cruises 

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl
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(…) De RL voorziet uitdrukkelijk het geval 
waarin de PRO, voor het begin ervan, omwille 
van onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden op de plaats van bestemming of in de 
onmiddellijke omgeving daarvan, door de RZ 
wordt opgezegd. Volledig kosteloos opzeggen is 
dan mogelijk (zie nota bij art. 30).

Nieuw is dat de RZ uitdrukkelijk het recht 
krijgt om zelf een gebrek aan conformiteit te 
verhelpen, wanneer de ORG geen oplossing 
aanreikt binnen een door de RZ bepaalde 
redelijke termijn. In dit geval heeft hij recht op 
terugbetaling van de uitgaven die hij daartoe 
heeft moeten doen (zie nota bij art. 34).
De RL voorziet tot slot dat zowel ORG als 
professionelen die een GR faciliteren, en 
desgevallend de DV, zekerheid moeten stellen 
die hun insolventie dekt. Het zijn de LS die 
bepalen onder welke vorm deze zekerheid 
moet worden gesteld. 

VN 11: Het opleggen van een verzekering 
financieel onvermogen aan de DV geeft een 
bijkomende dekking aan de consument. 
Op deze wijze wordt mogelijke fraude 
uit hoofde van de DV gedekt. Deze 
fraude betreft vooral de gevallen waar 
de DV een contract tot reisbemiddeling 
afsluit met de RZ maar – al dan niet 
bewust – verzuimt om dit om te zetten 
tot een contract tot reisorganisatie. In dit 
verband is het opnemen van het “contract 
tot reisbemiddeling” in het ontwerp 
aangewezen.

MVT: Een nieuwigheid op dit vlak is dat de 
LS een netwerk van centrale contactpunten 
moeten opzetten, om gemakkelijk grensover-
schrijdend informatie over de bescherming 
bij insolventie uit te wisselen (zie nota bij  
art. 63).

http://www.exclusive-destinations.be/
http://www.exclusive-destinations.be/
http://www.exclusive-destinations.nl/
http://www.exclusive-destinations.be/
http://www.exclusive-destinations.nl/
http://www.exclusive-destinations.be/
http://www.exclusive-destinations.nl/
http://www.exclusive-destinations.be/
http://www.exclusive-destinations.nl/
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3. VOORONTWERP VAN WET 
BETREFFENDE PAKKETREIZEN 
EN GEKOPPELDE 
REISARRANGEMENTEN 
(RP&GRW)

Om juridische redenen worden de afkortingen 
in de eigenlijke wettekst niet gebruikt.

Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn 
en hierna wezen zullen, Onze Groet. Op de 
voordracht van de Minister van Economie 
en Consumenten Hebben Wij besloten en 
besluiten Wij: De Minister van Economie en 
Consumenten is ermee belast in onze naam 
bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het 
ontwerp van wet in te dienen waarvan de tekst 
hierna volgt:

TITEL 1:  
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 
Ze voorziet in de omzetting van richtlijn 
2015/2302/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2015 
betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen, houdende wijziging van 
verordening (EG) nr. 2006/2004 en van 
richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, en tot intrekking van 
richtlijn 90/314/EEG van de Raad.

TITEL 2:  
DEFINITIES EN 
TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES

Artikel 2 
Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan onder:

VN 12: Volgens de FOD Economie kan aan 
de definities niets worden veranderd.

➵1° reisdienst
a) passagiersvervoer;
b) accommodatie die niet intrinsiek deel 
uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor 
bewoning is bestemd;

MVT: (…) Om als een reisdienst te worden 
beschouwen mag de accommodatie niet intrin-
siek deel uitmaken van het passagiersvervoer. De 
accommodatie zal als intrinsiek aan het passa-
giersvervoer worden beschouwd, wanneer het 
vervoerselement duidelijk de overhand heeft. 
Dit is bijv. het geval voor een slaapplaats op een 
nachttrein. Een rit op een nachttrein zal dus enkel 
aanzien worden als passagiersvervoer. Omgekeerd 
vormen, in geval van een cruise, de vaart en het 
verblijf in de kajuit twee afzonderlijke reisdien-
sten. Beide reisdiensten zijn immers evenwaardig. 
In dat geval is er in principe sprake van een PR.

VN 13: de cruise wordt hier bevestigd als  
een PR.

MVT: Opdat de accommodatie als een reis-
dienst zou worden beschouwd, is ook vereist 
dat deze niet voor bewoning is bestemd. 
Accommodatie in het kader van langlo-
pende taalcursussen of en uitwisselingspro-
gramma van lange duur voor studenten wordt 
beschouwd als bestemd voor bewoning. (…).

c) verhuur van auto's, andere motorvoertuigen 
in de zin van artikel 3, punt 11, van richtlijn 
2007/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling 
van een kader voor de goedkeuring van motor-
voertuigen en aanhangwagens daarvan en van 
systemen, onderdelen en technische eenheden 
die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, of 
motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie 
A in overeenstemming met artikel 4, lid 3, onder 
c), van richtlijn 2006/126/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 2006 
betreffende het rijbewijs, is vereist;

MVT: (…) Op Belgisch vlak is deze materie gere-
gionaliseerd en valt ze dus onder de bevoegd-
heid van de gefedereerde overheden, zodat dit 
zou kunnen leiden tot een nodeloze complexiteit. 
Andere vormen van verhuur van vervoermid-
delen, zoals boot- of fietsverhuur vallen niet onder 
deze categorie (…).

VN 14: niet alleen in verband met dit aspect 
worden de Gewesten blijkbaar bewust niet bij 
het overleg betrokken.  
Ook wat betreft de verplichte verzekering 
financieel onvermogen voor de DV worden  
de Gewesten buiten spel gezet.
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d) elke andere toeristische dienst die niet 
intrinsiek deel uitmaakt van een reisdienst in de 
zin van a), b) of c);

MVT: (…) Voorbeelden van andere TD zijn 
toegangskaarten voor concerten, sportevene-
menten, excursies of evenementenparken, rond-
leidingen, skipassen, bootverhuur, fietsverhuur 
en verhuur van sportuitrusting zoals skimate-
riaal, of wellnessbehandelingen. Deze lijst is 
geenszins exhaustief. 

Maken daarentegen bijv. wel intrinsiek deel uit 
van een andere reisdienst en vormen dus geen 
aparte “andere toeristische dienst”: vervoer van 
bagage als onderdeel van passagiersvervoer, 
vervoerdiensten over korte afstanden zoals 
vervoer tussen een hotel en een luchthaven 
of treinstation, verstrekking van maaltijden, 
dranken en schoonmaakdiensten als onder-
deel van accommodatie, of toegang tot voorzie-
ningen ter plaatse zoals een voor de hotelgasten 
inbegrepen zwembad, sauna, wellnessruimte of 
gymzaal.

Worden dus niet als een reisdienst beschouwd:
- accommodatie die intrinsiek deel uitmaakt 

van passagiersvervoer;
- accommodatie die is bestemd voor bewoning, 

met inbegrip van accommodatie voor 
langlopende taalcursussen;

- diensten die intrinsiek deel uitmaken van een 
andere reisdienst;

- financiële diensten zoals reisverzekeringen 
(…).

➵2° pakketreis: de combinatie van ten minste 
twee verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, ingeval.

MVT: (…) Het begrip PR wordt gedefinieerd 
op basis van criteria die in de eerste plaats 
betrekking hebben op de manier waarop de 
reisdiensten worden aangeboden of gekocht, 
en op basis waarvan reizigers rechtmatig 
mogen verwachten onder de bescherming te 
vallen.

Daar reisdiensten op velerlei en verschillende 
manieren kunnen worden gecombineerd, 
worden alle reisdienstcombinaties waarvan 
de kenmerken door reizigers gewoonlijk met 
pakketreizen worden geassocieerd, als pakket-
reizen beschouwd.

Om van een PR te kunnen spreken, is steeds 
vereist dat er een combinatie is van ten minste 
twee verschillende soorten reisdiensten 
voor dezelfde reis of vakantie. Zo zal er geen 
sprake zijn van een PR wanneer een RZ in een 
bepaalde regio verschillende hotels boekt voor 
zijn vakantieperiode, zonder dat er een andere 
reisdienst wordt geboekt. 

Een vliegtuigticket gecombineerd met 
een hotelovernachting, een treinticket 
gecombineerd met de huur van een wagen of 
een hotelovernachting gecombineerd met een 
andere TD zijn voorbeelden van combinaties 
waarbij er, indien er wordt voldaan aan de 
andere voorwaarden die worden opgesomd in 
de definitie, een PR ontstaat.

Het mag geen verschil uitmaken of reisdiensten 
zijn gecombineerd voordat contact met de RZ 
plaatsvindt, dan wel op zijn verzoek of volgens 
zijn keuze. Dezelfde principes gelden onge-
acht of de reis in een fysiek VP of online wordt 
geboekt.
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Twee gevallen, waarbij er dus telkens sprake is 
van een combinatie van minstens twee soorten 
reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, 
onderscheiden zich. In beide gevallen kan er 
sprake zijn van een PR, mits er aan de voor-
waarden wordt voldaan.

a) deze diensten worden gecombineerd door 
één professioneel, inbegrepen op verzoek 
of overeenkomstig de keuze van de reiziger, 
voordat er één overeenkomst waarin al deze 
diensten zijn inbegrepen, wordt gesloten, of

MVT: a) In het eerste geval worden de 
reisdiensten gecombineerd door één enkele 
professioneel, eventueel op verzoek of 
overeenkomstig de keuze van de RZ, voordat 
er één enkele overeenkomst betreffende alle 
diensten is gesloten. Dit kan online of in een 
fysiek VP.

Een RZ wil bijv. tien dagen op vliegvakantie. 
Hij kijkt online op de website van een tour-
operator. De RZ kiest op die website voor een 
vliegvakantie en geeft de gewenste bestem-
ming in. Vervolgens krijgt de RZ keuze uit 
verschillende hotels, waaraan reeds een vlucht 
is gekoppeld. De RZ kiest het gewenste hotel. 
Daarna wordt de overeenkomst afgesloten.

VN 15: Mr. Fred Van Bellinghen stelt: men 
heeft gekozen voor de term “professioneel”. 
Eigenlijk bedoelt men een “onderneming”. 
Dat is de term uit het wetboek Economisch 
Recht die luidt: “Elke natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die op duurzame wijze 
een economisch doel nastreeft, alsmede zijn 
verenigingen.” 

b) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke 
overeenkomsten worden gesloten met 
verschillende reisdienstverleners, worden:

MVT: b) Een voorbeeld van de tweede 
situatie is een RZ die niet geïnteresseerd 
is in een standaard PR. Hij wil echter een 
gepersonaliseerd programma. Hij wendt zich 
naar het fysieke VP van de ORG.  
Die boekt reeds de vliegtuigtickets en er wordt 
overeengekomen dat ook de hotels door de 
ORG zullen worden geboekt maar de hotels 
worden pas vastgelegd nadat  
de RZ, eventueel op een later tijdstip, zijn 
wensen en budget duidelijk heeft gemaakt.  

In dit tweede geval wordt er nog eens 
onderscheid gemaakt tussen vijf mogelijke 
situaties. In deze situaties is het zonder belang 
of er al dan niet afzonderlijke overeenkomsten 
worden gesloten met de reisdienstverleners 
(…) .

b.1) gekocht bij één verkooppunt en gekozen 
voordat de reiziger ermee instemt te betalen,  
of

MVT: (…) b.1) De reisdiensten worden  
gekocht bij één VP en gekozen voordat de  
RZ ermee instemt te betalen. Dit kan online  
of in een fysiek VP. In deze situatie gebeurt 
alles binnen dezelfde boekingsprocedure.  
Het maakt niet uit of de reisdiensten 
afzonderlijk, dan wel samen worden 
gefactureerd. Men kan zich dus niet 
aan de toepassing van dit wetsontwerp 
onttrekken door de diverse onderdelen van 
de reiscombinatie afzonderlijk te factureren, 
zolang de RZ er na de keuze van de 
verschillende reisdiensten mee instemt  
deze te betalen.

Een RZ koopt bijv. op de website van een 
vliegtuigmaatschappij een vliegtuigticket.  
Tijdens het boekingsproces verschijnen 
er aanbiedingen voor accommodatie ter 
plaatse, aangeboden door verschillende 
reisdienstverleners. De RZ gaat in op zo’n 
aanbieding en kiest een hotel.  
Intussen werd het vliegtuigticket bewaard in 
een “winkelmandje”. Ook het hotel werd aan  
het “winkelmandje” toegevoegd. Op het einde 
van het boekingsproces stemt de RZ ermee  
in om het vliegtuigticket en het hotel te  
betalen. Na deze instemming mag de vlucht en  
het hotel ofwel apart worden betaald, ofwel 
voor een totaalprijs. Toegepast op een 
reservering in een fysiek VP gaat het om een 
PR van zodra de RZ eerst een vliegtuigticket 
boekt en daarna een hotel. Hij aanvaardt 
vervolgens om alles te betalen, al dan niet 
afzonderlijk. 
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Twee elementen zijn dus essentieel: 
- er wordt gehandeld in/met een uniek VP;
- de keuze van de reisdiensten ligt vast,  

vooraleer de RZ een betalingsverbintenis 
aangaat (…).

b.2) aangeboden, verkocht of gefactureerd voor 
een gezamenlijke prijs of een totaalprijs, of
b.3) aangeprezen of verkocht onder de term 
“pakketreis” of een gelijkaardige benaming, of

MVT: (…) b.3) De reisdiensten worden 
aangeprezen of verkocht onder de term 
“pakketreis” (PR) of een vergelijkbare 
benaming waardoor de RZ de indruk krijgt 
dat er sprake is van een PR. Dit kan online of 
in een fysiek VP. Dit is bijv. een reis die wordt 
verkocht onder de benaming combinatiereis, 
forfaitreis, reisforfait of alles-in-één reis.  
Het enkele gebruik van dergelijke termen  
door de professioneel leidt er automatisch 
toe dat de regels van de pakketreizen van 
toepassing zijn op de betrokken reisdiensten.

b.4) gecombineerd nadat er een overeenkomst 
is gesloten waarbij de professioneel de reiziger 
laat kiezen uit een selectie van verschillende 
soorten reisdiensten, of

MVT: b.4) De reisdiensten worden gecombi-
neerd nadat er een overeenkomst is gesloten 
waarbij de professioneel de RZ laat kiezen uit 
een selectie van verschillende soorten reisdien-
sten. Dit kan online of in een fysiek VP. Dit 
is bijv. het geval bij een pakketreiscadeaubon 
waarbij een hotelovernachting wordt gecom-
bineerd met een treinticket. De RZ maakt zijn 
keuze uit de lijst hotels nadat hij de bon heeft 
ontvangen.

b.5) gekocht van verschillende professionelen 
via onderling verbonden onlineboekingsproce-
dures, waarbij de naam, de betalingsgegevens 
en het e-mailadres van de reiziger worden 
overgedragen van de professioneel met wie 
de eerste overeenkomst wordt gesloten naar 
een andere professioneel of professionelen 
en er met de laatstgenoemde professioneel of 
professionelen uiterlijk 24 uur na de bevesti-
ging van de boeking van de eerste reisdienst 
een overeenkomst wordt gesloten

MVT: b.5) Tenslotte wordt een combinatie 
van reisdiensten als een PR beschouwd 
ingeval deze diensten worden gekocht van 
verschillende professionelen via onderling 
verbonden onlineboekingsprocedures. Opdat 
dit het geval zou zijn moet aan een aantal 
voorwaarden zijn voldaan. 

Ten eerste moet er tussen de eerste professio-
neel en de volgende professioneel overdracht 
gebeuren van de naam van de RZ, van zijn 
betalingsgegevens en van zijn e-mailadres. 
Naast deze gegevensoverdracht is vereist dat 
de reisdienst bij de tweede professioneel wordt 
geboekt binnen de 24 uur na de bevestiging 
van de eerste boeking. 
Dit kan enkel online. In dit geval is de over-
dracht van de persoonsgegevens van de RZ 
determinerend om een onderscheid te maken 
tussen dit soort PR en een GR. 

Een RZ boekt bijv. een hotel via de website van 
dat hotel. Op die website staat een hyperlink 
naar een autoverhuurbedrijf.  
De RZ klikt op deze hyperlink. Het hotel  
geeft automatisch de naam, de betalingsgege-
vens en het e-mailadres van de RZ door aan het 
autoverhuurbedrijf.  
Binnen de 24 uur na de boeking van het hotel 
reserveert de RZ ook een huurauto.  
Er is dan sprake van een PRO.

VN 16: In dit voorbeeld valt het hotel dus 
onder de wet. Hoe gaat men dit allemaal 
controleren en handhaven?

Een combinatie van reisdiensten waarbij niet 
meer dan één soort reisdienst als bedoeld in 
1°, a), b) of c), wordt gecombineerd met één of 
meer toeristische diensten als bedoeld in 1°, d), 
is geen pakketreis indien de laatstgenoemde 
diensten

a) geen aanzienlijk deel van de waarde 
van de combinatie vormen, of niet als een 
essentieel kenmerk van de combinatie 
worden aangeprezen of anderszins geen 
essentieel kenmerk van de combinatie 
vertegenwoordigen, of

b) pas worden gekozen en aangekocht nadat 
de uitvoering van een reisdienst als bedoeld in 
1°, a), b) of c), al is begonnen;
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MVT: (…) Wanneer andere TD met een andere 
reisdienst (passagiersvervoer of accommo-
datie of verhuur van motorvoertuigen) worden 
gecombineerd, zal deze combinatie alleen als 
een PR worden aangemerkt in de volgende  
drie gevallen.

1. De andere TD vertegenwoordigt een  
aanzienlijk deel van de waarde van de PR. 
Volgens de overwegingen van de RL wordt 
aangenomen dat de andere TD een aanzienlijk 
deel van de PR vertegenwoordigt, van zodra  
dit aandeel minimaal 25 % van de totale 
waarde uitmaakt. 

Een RZ boekt bijv. een hotel ter waarde van 
200 euro. Aan dat hotel is een kuuroord 
verbonden. De RZ boekt vooraf ook al een 
schoonheidsbehandeling ter waarde van  
100 euro. De schoonheidsbehandeling is een 
andere TD die in dit geval meer dan 25 % van 
de waarde van de PR vertegenwoordigt. 

2. De andere TD wordt aangeprezen als een 
essentieel kenmerk van de reis of vakantie.  
Een reisbureau organiseert bijv. een reis met 
als thema de Biënnale in Venetië.  
De toegangstickets ervoor zijn dan een andere 
TD die wordt aangeprezen als een essentieel 
kenmerk van de reis of vakantie.  
Deze combinatie wordt beschouwd als  
een PR indien er ook aan de andere voor-
waarden van de definitie is voldaan. 

3. De andere TD vormt een essentieel kenmerk 
van de reis of vakantie voor de RZ. Een RZ gaat 
bijv. naar een reisbureau omdat hij een voet-
balwedstrijd wil bijwonen in München. Het 
reisbureau boekt dan het ticket voor de voet-
balwedstrijd. Daarnaast wordt er ook accom-
modatie geboekt. Die combinatie vormt een PR 
want het ticket voor die voetbalmatch is een 
andere toeristische dienst, die een essentieel 
kenmerk van de reis vormt, en dit los van de 
waarde van het ticket voor de match.

Een RZ boekt bijv. vijf hotelovernachtingen in 
Wenen voor een waarde van 700 euro.  
Het reisbureau wijst op de mogelijkheid om 
tijdens het verblijf een operavoorstelling bij te 
wonen. De RZ gaat ermee akkoord dat het reis-
bureau daarvoor een ticket boekt ter waarde 
van 100 euro.  

Ook zonder deze opera zou hij Wenen 
bezoeken. In dit voorbeeld is het operaticket 
geen essentieel kenmerk van de reis waardoor 
de combinatie ervan met de hotelovernachting 
niet kan worden aangemerkt als een PR.  
In dit laatste geval moet de ORG uiteraard 
vooraf op de hoogte zijn van het belang van die 
reisdienst voor de RZ, zeker wanneer die reis-
dienst slechts een klein deel van de waarde van 
de reis vertegenwoordigt.

VN 17: Indien er een geschil ontstaat zal 
de RZ altijd beweren dat zijn operabezoek 
essentieel was. Hier gaat het dus nogmaals 
over wat “essentieel” is en wat niet. 
Dat wordt bepaald niet enkel door objectieve 
criteria, maar ook door subjectieve.

MVT: Wanneer andere TD achteraf worden 
toegevoegd, wordt dit niet als een PR 
beschouwd. Een RZ boekt bijv. een hotel ter 
waarde van 200 euro in Beieren. 
Na aankomst ontdekt de RZ dat er aan dat 
hotel een kuuroord is verbonden. 
De RZ boekt dan een schoonheidsbehandeling 
ter waarde van 100 euro. Het hotel was reeds 
als een op zichzelf staande reisdienst geboekt. 
Aangezien de schoonheidsbehandeling pas 
achteraf is toegevoegd zal dit niet als een 
PR worden beschouwd.
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➵3° pakketreisovereenkomst: een 
overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, 
indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke 
overeenkomsten wordt geleverd, alle overeen-
komsten die betrekking hebben op de reis-
diensten die deel uitmaken van de pakketreis;

MVT (…) Voor de goede orde wordt in herin-
nering gebracht dat het, behalve in het geval 
van artikel 2, 2°, a), niet vereist is dat de reis-
diensten in een enkele overeenkomst zijn vast-
gelegd. Er kunnen dus overeenkomsten zijn 
gesloten met verschillende reisdienstverleners.

➵4° begin van de pakketreis: begin van  
de uitvoering van de reisdiensten waarop  
de pakketreisovereenkomst betrekking  
heeft;

MVT (…) De PR zal vaak beginnen met  
het passagiersvervoer, zoals het inchecken  
op het vliegtuig of het instappen in het busje 
voor het luchthavenvervoer, maar kan  
ook bijv. de aankomst in het hotel zijn, 
wanneer de RZ met eigen vervoer  
het traject heeft afgelegd.

VN 18: Volgens deze tekst wordt de  
DV, RO indien hij het vervoer naar de lucht-
haven aan de RZ aanrekent. Dit moet dus 
worden bijgestuurd.

➵5° gekoppeld reisarrangement: ten minste  
twee verschillende soorten reisdiensten die voor 
dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, 
welke geen pakketreis vormen en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten 
met de verschillende reisdienstverleners, waarbij 
een professioneel:

MVT (…): Om te bepalen of het om een  
GR gaat, wordt alleen een combinatie van  
ten minste twee verschillende soorten reisdien-
sten voor dezelfde reis of vakantie  
in aanmerking genomen.  
De regels die hiervoor reeds werden uiteen-
gezet in verband met de combinatie  
van passagiersvervoer, accommodatie of 
verhuur van motorvoertuigen met één enkele 
andere reisdienst, gelden ook voor GR.
Er kan slechts sprake zijn van een GR, indien 
de reisdiensten geen PR vormen en er afzon-
derlijke overeenkomsten worden gesloten met 
verschillende dienstverleners.

De definitie van GR is negatief geformuleerd: 
het mag dus niet om een PR gaan. Dat betekent 
dus dat in alle gevallen waar er een combinatie 
is van ten minste twee verschillende soorten 
reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie 
werden aangekocht er eerst moet worden nage-
gaan of die combinatie een PR vormt. Slechts 
indien dit niet het geval is kan er sprake 
zijn van een GR. Vervolgens moet er nage-
gaan worden of er voldaan is aan de andere 
elementen van de definitie. Daarbij dient er een 
onderscheid te worden gemaakt tussen twee 
soorten gekoppelde reisarrangementen.

VN 19: In veel gevallen zullen deze GR niet 
worden uitgevoerd door “echte” reisbureaus 
maar door “affiliates” of ook door “diensten-
verleners”. Ook hier zal de handhaving een 
groot probleem vormen.

a) tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het eigen verkooppunt het apart 
selecteren en apart betalen van elke reisdienst 
door de reiziger faciliteert, of

MVT: Enerzijds is er sprake van een GR, 
wanneer tijdens een bezoek aan een fysiek  
VP de professioneel assistentie verleent aan 
de RZ bij het apart selecteren en apart betalen 
van twee of meer reisdiensten bij verschillende 
reisdienstverleners. Dit zal ook het geval zijn, 
wanneer de online professioneel tijdens een 
contactmoment de aparte selectie en de aparte 
betaling van twee of meer reisdiensten bij 
verschillende reisdienstverleners door de RZ 
faciliteert. Een RZ gaat bijv. naar  
een lokaal reisbureau waar de reisagent hem 
eerst helpt met het kiezen van een hotel.  
Het hotel wordt betaald. Daarna helpt de 
reisagent de RZ met het kiezen van een vlucht, 
die vervolgens, dus apart, wordt betaald.

VN 20: Ineens is er hier sprake van  
“reisbureau” en “reisagent” waar voor dit 
het overige in geen enkele tekst wordt 
omschreven.
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b) op gerichte wijze de aankoop van ten  
minste één aanvullende reisdienst bij een 
andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk 
24 uur na de bevestiging van de boeking van 
de eerste reisdienst een overeenkomst met  
die andere professioneel wordt gesloten.

MVT: Anderzijds zal er ook sprake zijn van 
een GR, wanneer een tweede reisdienst later 
wordt geboekt bij een andere professioneel. 
Deze boeking moet dan wel gericht worden 
gefaciliteerd door de online professioneel  
met wie de RZ de eerste overeenkomst heeft 
afgesloten. De tweede overeenkomst moet 
worden afgesloten binnen de 24 uur na de 
bevestiging van de eerste boeking. In dit 
geval is er geen sprake van het doorgeven van 
persoonsgegevens tussen de verschillende 
professionelen.

Indien niet meer dan één soort reisdienst 
als bedoeld in 1°, a), b) of c), en één of 
meer toeristische diensten als bedoeld 
in 1°, d), worden aangekocht, vormen 
zij geen gekoppeld reisarrangement als 
laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel 
van de gecombineerde waarde van de diensten 
vormen of niet als een essentieel kenmerk van 
de reis of vakantie worden aangekondigd, of 
anderszins geen essentieel kenmerk van de 
reis of vakantie vertegenwoordigen;

MVT: Het doorgeven van persoonsgegevens  
is het element dat tot gevolg heeft dat de over-
eenkomst als een PR wordt gekwalificeerd 
zoals voorzien in artikel 2, 2°, lid 1, b.5), van  
dit wetsontwerp.

“Gericht faciliteren” betekent dat de profes-
sioneel de intentie heeft om de RZ te leiden 
naar een aanbod van een nieuwe reisdienst die 
gelinkt is aan de eerste reservatie. Dit is het 
geval wanneer een RZ, samen met de bevesti-
ging van een eerste geboekte reisdienst, zoals 
een vlucht of een treinreis, een via e-mail uitno-
diging ontvangt om een aanvullende reisdienst 
op de gekozen bestemming te boeken, bijv. hote-
laccommodatie, met een link naar de boekings-
website van die andere reisdienstverlener.

Er is tevens sprake van “gericht faciliteren” 
wanneer een RZ tijdens een boekingsprocedure 
een pop-up kan aanklikken waarna de RZ 
wordt doorverwezen naar een website waar 
een andere reisdienst in dezelfde streek wordt 
aangeboden.

Het is niet vereist dat de datum waarop de 
eerste reisdienst zal plaatsvinden reeds is 
ingevuld op de website naar dewelke de  
RZ wordt verwezen voor de tweede reisdienst. 
Maar indien de datum reeds is ingevuld, is 
dat uiteraard een extra indicatie dat het om 
“gericht faciliteren” gaat.

Er wordt daarentegen niet “gericht gefaciliteerd” 
wanneer een professioneel de RZ doorverwijst 
naar een website met algemene informatie 
over andere reisdiensten. Bijv., indien een hotel 
of een organisator van evenementen die op 
zijn website een lijst zet met hyperlinks naar 
aanbieders van vervoersdiensten naar de plaats 
waar het hotel is gevestigd of het evenement 
doorgaat, zonder die informatie te koppelen 
aan een boeking, of aan cookies of metadata die 
worden gebruikt om advertenties op websites te 
plaatsen.

Zo zal ook het louter adverteren van bepaalde 
reisdiensten niet voldoende zijn om te 
spreken van “gericht faciliteren”. Bijv. een 
vliegtuigmaatschappij kan niet worden 
beschouwd als een professioneel die een GR 
faciliteert, indien er op zijn website linken naar 
andere websites zoals van autoverhuurders 
worden geplaatst.

VN 21: Op deze wijze worden Ryanair en 
consoorten buiten de wet gesteld.

MVT: Het “faciliteren” zal veelal plaatsvinden 
in het kader van een commerciële, op 
een vergoeding gebaseerde band tussen 
de professioneel die de aankoop van de 
aanvullende reisdiensten faciliteert, en de 
andere professioneel, ongeacht de methode 
voor het berekenen van de vergoeding, bijv. op 
basis van het aantal klikken of van de omzet.

Reisdiensten die de RZ onafhankelijk boekt, 
vaak op verschillende tijdstippen, ook al wordt 
dat voor dezelfde reis of vakantie gedaan 
worden niet beschouwd als GR.

Zoals reeds vermeld mag, om te bepalen of het 
om een GR gaat, alleen een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten reisdiensten 
voor dezelfde reis of vakantie in aanmerking 
worden genomen.
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Wanneer andere TD met een andere reisdienst 
(passagiersvervoer of accommodatie of verhuur 
van motorvoertuigen) worden gecombineerd, 
mag deze combinatie alleen als een GR worden 
aangemerkt onder dezelfde voorwaarden als 
bij pakketreizen. Deze voorwaarden zijn de 
volgende.

1. De andere TD vertegenwoordigt een aanzien-
lijk deel van de waarde van het GR. Wanneer 
de andere TD minimaal 25 % van de waarde 
van de combinatie uitmaakt,  
wordt aangenomen dat die dienst een aanzien-
lijk deel van de waarde van het  
GR vertegenwoordigt. Een RZ boekt bijv. een 
hotel ter waarde van 350 €. Hij koopt daarna 
een concertticket van 130 €, binnen de 24 uur 
via een gerichte link naar een website, zonder 
dat zijn persoonsgegevens worden doorge-
geven door de eerste reisdienstverlener aan de 
tweede. Het ticket is in dat geval een andere 
toeristische dienst die meer dan 25% van de 
waarde van het GR vertegenwoordigt.

2. De andere TD wordt aangeprezen als een 
essentieel kenmerk van de reis of vakantie.

3. De andere TD vormt een essentieel kenmerk 
van de reis of vakantie.  
Een RZ gaat bijv. op skivakantie. Daarvoor 
boekt hij online een hotel gedurende vijf 
nachten. Vervolgens wordt de RZ aangeraden 
op voorhand een skipas te boeken om zeker 
te zijn dat hij ten volle van zijn vakantie zal 
kunnen genieten. De RZ krijgt daarbij een 
hyperlink met de mogelijkheid om een skipas 
te boeken, zonder dat zijn persoonsgegevens 
werden doorgegeven. Binnen de 24 uur koopt 
hij die skipas. In dat geval vormt de skipas een 
andere TD die een essentieel kenmerk van de 
vakantie is. Er is dan sprake van een GR.

mailto:info@livetotravel.be
http://www.livetotravel.be/
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➵6° reiziger: iedere persoon die, binnen 
het toepassings-gebied van deze wet, een 
overeenkomst wenst te sluiten of die er op 
grond van een gesloten overeenkomst recht op 
heeft te reizen;

MVT (…): Vaak zijn reizigers die PR of GR 
kopen, consumenten: natuurlijke personen 
die handelen voor doeleinden die buiten 
hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit vallen. Het begrip RZ is 
echter ruimer en heeft ook betrekking op 
ondernemingen of beroepsbeoefenaars, 
waaronder beoefenaren van vrije beroepen, 
zelfstandigen of andere natuurlijke personen, 
die een zaken- of dienstreis boeken via dezelfde 
boekingskanalen.

VN 22: Zie ook belangrijke opmerking bij 
artikel 4.

➵7° professioneel: iedere natuurlijke persoon 
of rechts-persoon, ongeacht of deze privaat of 
publiek is, die met betrekking tot onder deze 
wet vallende overeenkomsten handelt mede via 
een andere persoon die namens hem of voor 
zijn rekening optreedt, in het kader van zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts-  
of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt 
als organisator, doorverkoper, professioneel die 
een gekoppeld reisarrangement faciliteert of 
reisdienstverlener;

MVT (…): Het omvat alle potentiële actoren 
die vallen onder het toepassingsgebied van dit 
wetsontwerp. In de Nederlandstalige versie 
van dit wetsontwerp wordt de term “handelaar” 
vervangen door “professioneel”. Twee redenen 
liggen aan de basis van deze keuze:
- het beter bij elkaar aansluiten van de 
Nederlandse en de Franse term;

- het begrip “professioneel” is in het  
Belgische recht veel ruimer dan het begrip 
“handelaar”, hetgeen een beperktere betekenis 
heeft.

➵8° organisator: een professioneel die 
pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks 
dan wel via of samen met een andere 
professioneel verkoopt of te koop aanbiedt, 
of de professioneel die de gegevens van 
de reiziger aan een andere professioneel 
overdraagt overeenkomstig 2°, b.5)

MVT (…): De ORG is de persoon die de  
PR samenstelt uit verschillende reisdien-
sten. Of hij dit rechtstreeks of onrechtstreeks 
verkoopt, is zonder belang.  
Of een professioneel optreedt als ORG van  
een bepaalde pakketreis, hangt dus af van 
de mate waarin die professioneel bij de 
opzet van de PR betrokken is, en niet van 
welke omschrijving die professioneel aan 
zijn activiteiten geeft. Bijgevolg, indien een 
lokaal reisbureau zelf reisdiensten tot een 
PR combineert, zal dat reisbureau worden 
beschouwd als een ORG. 

Het voornaamste kenmerk van een PR is 
dat ten minste één professioneel als ORG 
aansprakelijk is voor de goede uitvoering van 
de gehele PR.

Bij een pakketreiscadeaubon is diegene die 
de PR heeft samengesteld de ORG en dus 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
PR. De winkel die de cadeaubon verkoopt moet 
worden beschouwd als de DV.

Ingeval er sprake is van een PR waarbij de 
naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres 
van de RZ wordt overgedragen van de eerste 
professioneel naar een tweede professioneel,  
is het diegene die actief deze persoonsgegevens 
overdraagt die zal worden beschouwd als de 
ORG.

Voor één PR kunnen er verschillende 
organisatoren zijn. Indien de eerste 
professioneel de naam, betalingsgegevens en 
het e-mailadres van de RZ overdraagt naar  
een tweede professioneel waarmee de  
RZ binnen de 24 uur na de bevestiging van  
de eerste boeking een overeenkomst sluit zal 
de eerste professioneel in die relatie worden  
beschouwd als de ORG.  
Indien de tweede professioneel op zijn 
beurt de naam, betalingsgegevens en het 
e-mailadres van de RZ overdraagt naar een 
derde professioneel waarmee de RZ ook 
binnen de 24 uur na bevestiging van de 
tweede boeking een overeenkomst sluit zal de 
tweede professioneel ook worden beschouwd 
als een ORG. In dit voorbeeld zijn er dus drie 
professionelen waarbij de eerste professioneel 
de persoonsgegevens overdraagt aan de tweede 
professioneel, en de tweede professioneel op 
zijn beurt de persoonsgegevens overdraagt aan 
een derde professioneel. 
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De eerste professioneel zal dan ORG zijn van 
de eerste reisdienst, gecombineerd met de 
tweede reisdienst en dus verantwoordelijk 
zijn voor de goede uitvoering ervan. De 
tweede professioneel zal dan ORG zijn van de 
tweede reisdienst, gecombineerd met de derde 
reisdienst en op zijn beurt verantwoordelijk 
zijn voor de goede uitvoering ervan. Voor 
de tweede reisdienst zijn er bijgevolg twee 
professionelen die als ORG worden beschouwd.

➵9° doorverkoper: een professioneel, anders 
dan de organisator, die pakketreizen verkoopt 
of te koop aanbiedt die door de organisator zijn 
samengesteld;

VN 23: Zie ook VN 5 en 6.

➵10° vestiging: de daadwerkelijke uitoefening 
van een economische activiteit, zoals bedoeld 
in artikel 49 van het Verdrag betreffende 
de werkinig van de Europese Unie, door de 
dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit 
een duurzame infrastructuur, van waaruit 
daadwerkelijk diensten worden verricht;

MVT (…): Een vestiging wordt (…) gedefinieerd 
als de daadwerkelijke uitoefening van 
een economische activiteit (…) , door de 
dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit 
een duurzame infrastructuur, van waaruit 
daadwerkelijk diensten worden verricht.

➵11° duurzame gegevensdrager: ieder 
hulpmiddel dat de reiziger of de professioneel 
in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte 
informatie op te slaan op een wijze die deze 
informatie toegankelijk maakt voor toekomstig 
gebruik gedurende een periode die is aangepast 
aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, 
en die een ongewijzigde weergave van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

MVT (…): Duurzame gegevensdragers dienen 
de RZ en de professioneel in staat te stellen 
de informatie zo lang als nodig op te slaan. 
Dergelijke gegevensdragers zijn bijv. papier, 
usb-sticks, cd-roms, dvd’s of geheugenkaarten.  
E-mails zijn ook duurzame gegevensdragers.  
Een website, waarnaar een e-mail verwijst, is 
geen duurzame drager, aangezien de beheerder 
van de website de inhoud ervan gemakkelijk  
kan veranderen.

➵12° onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden: een situatie die zich voordoet 
onafhankelijk van de wil van de partij die zich 
daarop beroept en waarvan de gevolgen 
ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen 
niet te vermijden waren.

MVT (…): Een situatie kan pas als 
onvermijdbaar en buitengewoon worden 
beschouwd indien die situatie zich voordoet 
onafhankelijk van de wil van de partij die 
zich erop beroept én de gevolgen ondanks 
alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te 
vermijden waren.

VN 24: Zie belangrijke opmerking bij  
artikel 30.

➵13° non-conformiteit: het niet of niet goed 
uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken 
van een pakketreis;

MVT (…): Dit begrip (…) slaat op de uitvoering 
van een PR, in overeenstemming met  
de aangegane overeenkomst en aan  
de informatie die voor contractsluiting werd 
verstrekt.

➵14° minderjarige: een persoon die jonger is 
dan achttien jaar;

➵15° verkooppunt: een ruimte voor 
detailhandel, verplaatsbaar of niet, of een retail 
website of soortgelijk online verkoopsplatform, 
daaronder begrepen retail websites of online 
verkoopsplatforms die als één platform aan 
reizigers worden aangeboden, met inbegrip van 
een telefoondienst;

MVT (…): Het begrip VP wordt ruim 
gedefinieerd. Het is breder dan het begrip 
“verkoopruimte”. (…) Voor de toepassing van 
dit wetsontwerp is het immers niet vereist  
dat de verkoper er permanent of gewoonlijk 
zijn activiteit uitoefent.  
Een VP kan bijv. ook de website van de 
professioneel zijn.

➵16° repatriëring: het terugbrengen van de 
reiziger naar de plaats van vertrek of naar een 
andere door de partijen die de overeenkomst 
sluiten afgesproken plaats.
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HOOFDSTUK 2 - 
TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 3
Deze wet is van toepassing op:

➵1° pakketreizen die door professionelen 
aan reizigers te koop worden aangeboden of 
verkocht;

➵2° gekoppelde reisarrangementen die 
door professionelen voor reizigers worden 
gefaciliteerd.

MVT (…): Het toepassingsgebied is beperkt  
tot PR en GR.

VN 25: De tekst van de MVT klopt niet  
echt met de wettekst. Volgens de wettekst 
vallen zowel “doorverkopers” als “affiliates”, 
die pakketreizen van touroperators 
aanbieden onder de wet, zelfs al sluiten 
zij geen reisovereenkomst af. Ook “hard 
franchisers” zouden worden gevat. De wet 
is immers van dwingende aard en moet 
letterlijk geinterpreteerd worden.

Artikel 4
Deze wet is niet van toepassing op:

➵1° pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen die een periode van minder 
dan 24 uur beslaan, tenzij zij een overnachting 
omvatten; .

➵2° pakketreizen die worden aangeboden 
en gekoppelde reisarrangementen die 
worden gefaciliteerd, incidenteel en zonder 
winstoogmerk en uitsluitend aan een beperkte 
groep reizigers.

(…) MVT: Zijn ook uitgesloten de reizen 
die uitsluitend incidenteel en zonder 
winstoogmerk worden aangeboden aan 
of gefaciliteerd voor een beperkte groep 
van reizigers. De uitzonderingen op het 
toepassingsveld van de RL en dus van dit 
wetsontwerp, zijn strikt te interpreteren. 
Daarom bedoelt het begrip “zonder 
winstoogmerk” in deze context enkel dekking 
van de gemaakte kosten. De drie voorwaarden 
zijn uiteraard cumulatief.  
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➵3° pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een algemene overeenkomst voor 
het regelen van zakenreizen tussen een 
professioneel en een andere natuurlijke – of 
rechtspersoon die handelt in het kader 
van zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit.

MVT (…): Tenslotte zijn zakenreizen niet 
geviseerd, wanneer ze worden geboekt in het 
kader van een algemene overeenkomst tussen 
een professioneel en een andere natuurlijke 
– of rechtspersoon die handelt in het kader 
van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of 
beroepsactiviteit.

Met algemene overeenkomst wordt bedoeld 
een kaderovereenkomst die vaak voor een 
aantal reisprestaties of voor een bepaalde 
periode wordt onderhandeld (…).

VN 27: Vooreerst is er een discriminatie 
tussen de KMO-zakenreisbureaus die met 
gelijksoortige klanten (KMO-bedrijven) 
samenwerken en de grote internatio-
nale reisketens die met “kaderovereen-
komsten” vertrouwd zijn. De klanten van 
de KMO-reisbureaus wensen voor eerder 
toevallige verplaatsingen geen gecompli-
ceerde en/of dwingende kaderovereen-
komst af te sluiten. Ten tweede is het niet 
op te volgen of de kaderovereenkomst 
nog wel geldig is. De “kaderovereenkomst” 
waarvan sprake in de RL en het ontwerp 
van wet moeten zo eenvoudig mogelijk zijn 
zodat zij ook toepasselijk wordt voor de 
KMO-reisbureaus. JU
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Dit zijn bijv. reizen die liefdadigheids-
instellingen, sport en jeugdverenigingen 
zonder winstoogmerk en slechts incidenteel 
voor hun leden organiseren en die niet worden 
aangeboden aan het publiek. Ook bijv. een 
laatstejaarsreis die wordt georganiseerd door 
een school en waaraan enkel leerlingen en de  
noodzakelijke begeleiders deelnemen, kan  
hieronder vallen, wanneer er alleen wordt 
getracht de kosten te dekken.

VN 26: Mr. Fred Van Bellinghen stelt: Winst 
heeft altijd te maken met “vermogensvoor-
delen”. Opgemerkt bovendien dat de RL 
in artikel 2 b) even goed als het wetsont-
werp niet spreekt van “winst”, maar wel van 
“aanbiedingen zonder winstoogmerk”. In de 
praktijk betekende dit meestal reizen geor-
ganiseerd aan kostprijs en/of hoogstens met 
een kleine verhoogde kostprijs om de kosten 
te dekken (bijv. van de begeleider).

De VVR van zijn kant heeft aan de minister 
en de FOD Economie gevraagd: waarom 
moet een consument niet beschermd worden 
wanneer hij beroep doet op zulkdanige 
organisator? 
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§1. De organisator en, indien de pakketreis 
wordt verkocht via een doorverkoper, 
ook de doorverkoper, verstrekken aan de 
reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pakketreisovereenkomst, door middel van 
het relevante formulier als bedoeld in bijlage 
I, deel A of deel B, de standaardinformatie, 
alsook, voor zover deze van toepassing is op de 
pakketreis, de volgende informatie:

➵1° de voornaamste kenmerken  
van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de 
verblijfsperioden, met de data en indien 
overnachting is inbegrepen, het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en 
categorieën, de plaatsen, data en tijdstippen 
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats 
van tussenstops en de aansluitingen; indien 
het exacte tijdstip nog niet vaststaat, deelt 
de organisator en, indien van toepassing, de 
doorverkoper de reiziger het tijdstip van vertrek 
en terugkeer bij benadering mee;

TITEL 3:  
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN

HOOFDSTUK 1. - 
INFORMATIEVERPLICHTINGEN 
EN INHOUD VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST

AFDELING 1 »PRECONTRACTUELE 
INFORMATIE

VN 28: De eisen die in het hiernavolgend 
artikel worden vastgelegd betreffen in 
feite de eisen die in de vorige RCW aan de 
brochure én de bestelbon werden gesteld. 

Artikel 5

VN 29: zoals ook bij de redactie van de 
RCW werd gemeld is de ORG voor het 
verstrekken van deze informatie afhankelijk 
van zijn leveranciers. Dit voorbehoud zou 
hier uitdrukkelijk moeten worden gemaakt.
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c) de ligging, de voornaamste kenmerken en, 
in voorkomend geval, de toeristische categorie 
van de accommodatie volgens de regels van 
het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden

e) de bezoeken, de excursies of de andere 
diensten die zijn begrepen in de voor de 
pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk uit de context 
blijkt, uitsluitsel of de reisdiensten worden 
verleend aan de reiziger als lid van een groep, 
en indien dit het geval is, voor zover mogelijk, 
de omvang van de groep bij benadering;

g) ingeval het belang van andere toeristische 
diensten voor de reiziger afhankelijk is van 
doeltreffende mondelinge communicatie, de 
taal waarin die diensten worden verricht;

h) uitsluitsel of de reis of de vakantie in het 
algemeen geschikt is voor personen met 
beperkte mobiliteit en, op verzoek van de 
reiziger, tevens nauwkeurige informatie over 
de vraag of de reis of vakantie gelet op de 
behoeften van de reiziger geschikt is;

MVT (…) De ORG en desgevallend de DV, zijn 
verplicht de RZ op een duidelijke en in het oog 
springende manier in te lichten dat zij pakket-
reizen aanbieden. De RZ moet deze informatie 
krijgen vooraleer hij door een overeenkomst 
is gebonden aan de hand van een van de stan-
daardinformatieformulieren. Op deze manier 
krijgt de RZ de nodige duidelijkheid, zodat hij 
met kennis van zaken een RO kan afsluiten.

VN 30: Hier wordt verwezen naar de 
zogenaamde “standaardinformatieformul
ieren”. Dit zal een enorme uitbreiding van 
de administratieve rompslomp veroorzaken 
maar vervangt ook ten dele de informatie 
die op de brochures en de bestelbonnen 
moe(s)ten worden opgenomen. De VVR 
onderzoekt de mogelijkheden om dit 
volledig te automatiseren.

MVT
- er is altijd ten minste één professioneel 
aansprakelijk voor de goede uitvoering van 
alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn 
opgenomen;

- de reizigers krijgen een noodnummer of  
de coördinaten van een contactpunt voor 
als er iets misgaat tijdens de reis;

- een reservering kan onder bepaalde  
voorwaarden worden overgedragen aan een 
andere persoon;

- de prijs van een reis kan minder dan 20 dagen 
voor vertrek niet meer worden gewijzigd;

- wanneer de mogelijkheid tot prijsverhogingen 
contractueel wordt voorzien, dan heeft  
de RZ recht op prijsverminderingen wanneer 
de parameters dalen;

- de reis kan altijd opgezegd worden voor het 
begin van de PR, eventueel tegen betaling 
van een passende en gerechtvaardigde 
opzegvergoeding;

- ingeval van non-conformiteit worden er 
tijdens de uitvoering van de PR kosteloos 
andere geschikte arrangementen aangeboden;

- in bepaalde gevallen is er recht op 
prijsvermindering en/of schadevergoeding.

- de ORG moet bijstand verzekeren;  
wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert

- ingeval van insolventie worden de betaalde 
bedragen terugbetaald en, indien het  
vervoer in de PR is begrepen, wordt  
de repatriëring van de reizigers  
gewaarborgd.

Naast de informatie die wordt verkregen  
via het standaardinformatieformulier  
moeten aan de RZ ook nog andere inlichtingen 
worden verstrekt, voor zover deze van 
toepassing zijn op de PR.  
Deze slaan op de voornaamste kenmerken  
van de reisdienst, de contactgegevens van  
de ORG en desgevallend de DV, de totaalprijs 
en de betalingsmodaliteiten, eventueel het 
minimum aantal reizigers dat vereist is om de 
reis te laten doorgaan, het recht van de RZ om 
de overeenkomst op te zeggen en ten slotte 
informatie over visa, paspoorten, geldende 
formaliteiten op gezondheidsgebied en over 
verzekeringen.

Over een aantal van deze punten is het nuttig 
aanvullende toelichting te geven.

Eén van de belangrijk kenmerken van de reis-
dienst is de toeristische categorie van  
de accommodatie. 
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De informatie over de toeristische categorie van 
het verblijf steunt op de classificatieregels die 
gelden in het land waar dit is gevestigd. Dit houdt 
in dat er informatie moet worden gegeven over 
de logiescategorie zoals hotel, gastenkamer of 
vakantiewoning, maar deze informatieplicht slaat 
bijvoorbeeld ook op het aantal sterren.

Een ander belangrijk kenmerk van de reis-
dienst is het aantal maaltijden en de verstrek-
king ervan. Hiermee wordt bedoeld het aantal 
maaltijden per dag. Indien er bijv. enkel ontbijt 
is inbegrepen zal dit duidelijk moeten worden 
meegedeeld.

Voor andere TD zoals rondleidingen of initi-
atiecursussen, vormt de mondelinge commu-
nicatie een belangrijk element. Er zal steeds 
uitdrukkelijk moeten worden aangegeven 
in welke taal of talen deze communicatie zal 
verlopen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar informatie 
ten behoeve van personen met een beperkte 
mobiliteit, zodat deze kunnen oordelen of de 
reis of de vakantie in het algemeen aan hen 
is aangepast. Wanneer een RZ met beperkte 
mobiliteit daarenboven specifieke behoeften 
kenbaar maakt, zal hij nauwkeurige informatie 
moeten krijgen over de geschiktheid van de 
reis in functie van deze behoeften.

Naast de informatie over de voornaamste 
kenmerken van de reisdienst zal er ook informatie 
worden verstrekt over financiële garanties, zoals 
een huurwaarborg, die een RZ moet betalen.

➵2° de handelsnaam en het geografische 
adres van de organisator en, indien van 
toepassing, van de doorverkoper, alsmede hun 
telefoonnummer en, in voorkomend geval,  
hun e-mailadres;

VN 31: Mr. Fred Van Bellinghen stelt: 
Eigenlijk bedoelt men de “maatschappelijke 
benaming”. In de Franse tekst staat “déno-
mination sociale”. Verkeerdelijk werd dat 
vertaald naar “handelsnaam”. Dus zou hier 
“handelsnaam” vervangen moeten worden 
door “maatschappelijke benaming”. Ook het 
KBO-nummer zou moeten worden vermeld. 
De FOD Economie blijft echter kiezen voor 
“handelsnaam” en verwijst hievoor naar de 
Engelse tekst (trade name).

➵3° de totaalprijs van de pakketreis, inclusief 
de belastingen en, indien van toepassing, 
alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten, of, indien deze redelijkerwijs 
niet kunnen worden berekend voordat de 
overeenkomst wordt gesloten, opgave van 
de soort bijkomende kosten die alsnog voor 
rekening van de reiziger kunnen zijn;

➵4° de betalingsregelingen, met inbegrip 
van het bedrag of het percentage van de prijs 
dat als voorschot is te betalen, en het tijdstip 
voor de betaling van het saldo, of de financiële 
garanties die de reiziger moet betalen of 
leveren;

➵5° het minimumaantal personen dat nodig is 
voor de uitvoering van de pakketreis en de in 
artikel 31, §1, 1° bedoelde uiterste datum voor 
de eventuele opzegging van de overeenkomst 
wanneer dit aantal niet wordt behaald;

➵6° algemene informatie over de vereisten in 
het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de 
bij benadering benodigde termijn voor het 
verkrijgen van een visum en informatie over 
geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

MVT: De RZ moet ook informatie krijgen 
over de in het land van bestemming geldende 
formaliteiten op het vlak van paspoort- en 
visumplicht. Informatie over de termijn die 
bij benadering nodig is voor het verkrijgen 
van een visum kan worden verstrekt in de 
vorm van een verwijzing naar officiële infor-
matie van het land van bestemming, bijv. via 
een hyperlink naar deze officiële informatie 
over de in het land van bestemming geldende 
paspoort- en visumplicht. Er wordt ook infor-
matie gegeven over de geldende formaliteiten 
op het gebied van gezondheid, zoals voor 
verplichte vaccinaties.

➵7° de vermelding dat de reiziger de 
overeenkomst te allen tijde vóór het begin van 
de pakketreis kan opzeggen tegen betaling 
van een passende opzegvergoeding of, indien 
toepasselijk, van de gestandaardiseerde 
opzegvergoedingen die de organisator vraagt, 
overeenkomstig artikel 29;
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➵8° inlichtingen over de facultatieve of 
verplichte verzekeringen die de kosten bij 
opzegging van de overeenkomst door de 
reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip 
van repatriëring bij ongeval, ziekte of overlijden 
dekken.

MVT: Wat verzekeringen die de kosten bij 
opzegging van de overeenkomst door de RZ 
of de kosten van bijstand dekken stelt dit 
wetsontwerp, conform de RL, dat het kan gaan 
om facultatieve of verplichte verzekering,  
zoals een annulatieverzekering  
(VN: taalfout: moet annulering zijn). 

(…) Overeenkomstig art. VI.81 van het 
Wetboek van economisch recht is elk 
gezamenlijk aanbod, waarvan minstens één 
bestanddeel een financiële dienst is, verboden. 
Dit wetsontwerp wijkt af van dit verbod door 
een gezamenlijk aanbod van een verzekering 
met een pakketreisovereenkomst toe te 
laten. Uiteraard zal de manier waarop het 
gezamenlijk aanbod wordt aangeboden nog 
steeds worden getoetst aan de oneerlijke 
handelspraktijken (…).

VN 32: dit vormt de oplossing van een 
probleem uit het verleden.

§2. In geval pakketreisovereenkomsten 
per telefoon worden gesloten, verstrekt 
de organisator en, indien van toepassing, 
de doorverkoper aan de reiziger de 
standaardinformatie als bedoeld in bijlage 
I, deel B, en de informatie als bedoeld in 
paragraaf 1, 1° tot 8°.

Artikel 6
Met betrekking tot pakketreizen als bedoeld 
in artikel 2, 2°, lid 1, b.5), verstrekken de 
organisator en de professioneel aan wie de 
gegevens worden toegezonden, ervoor dat, 
ieder van hen voor de reisdiensten die zij 
aanbieden, de reiziger, voordat hij is gebonden 
door een overeenkomst, de informatie bedoeld 
in artikel 5, §1, 1° tot 8°, voor zover dat 
relevant is voor de respectieve reisdiensten 
die zij aanbieden. De organisator verstrekt 
tegelijkertijd de standaardinformatie door 
middel van het formulier in bijlage I, deel C.

MVT (…): Het gaat over online afgesloten  
PRO waarbij de ene professioneel, die dan als 
ORG wordt beschouwd, persoonsgegevens 
(naam, betalingsgegevens en e-mail adres) van 
een RZ aan een andere professioneel doorgeeft 
en waarbij de volgende overeenkomst uiterlijk 
24 uur na de bevestiging van de boeking van 
de eerste reisdienst wordt gesloten.  
Net zoals bij de andere PR deelt de ORG het 
standaardinformatieformulier (…) mee aan  
de RZ (…).

De ORG, de DV of de professioneel waarnaar 
wordt doorverwezen, moet rekening houden 
met de specifieke behoeften van reizigers die 
in het bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun 
leeftijd of een lichamelijke handicap, die hij 
redelijkerwijs kon voorzien, opdat het niet 
zou worden beschouwd als een oneerlijke 
handelspraktijk (…). De precontractuele 
informatie verplichting rust dus op de ORG en 
op elke andere professioneel die betrokken is 
bij het aanbod van de PR, en, desgevallend, op 
de DV ervan. Zij dragen de bewijslast van de 
naleving van deze verplichting

Artikel 7
De in de artikels 5 en 6, bedoelde informatie 
wordt op een duidelijke, begrijpelijke en in  
het oog springende manier verstrekt. 
Schriftelijke informatie wordt in een leesbare 
vorm verstrekt.

MVT: Precontractuele informatie wordt op 
een duidelijke, begrijpelijke en in het oog 
springende manier meegedeeld. Schriftelijke 
informatie wordt in een leesbare vorm 
verstrekt. De precontractuele informatie mag 
dus mondeling worden meegedeeld.

VN 33: Deze toelichting is uitermate 
verwarrend want de sancties bij het 
niet bewijskrachtig verstrekken van de 
precontractuele informatie is zo zwaar dat 
een bevestiging van ontvangst, door een 
handtekening van de klant of door het 
aanklikken van de informatie verstrekt  
door de website onontbeerlijk is.



30

AFDELING 2 »BINDEND KARAKTER 
VAN DE PRECONTRACTUELE 
INFORMATIE EN SLUITING VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST

Artikel 8
De precontractuele informatie die overeen-
komstig artikel 5, §1, 1°, 3° tot 5° en 7°, aan 
de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal 
onderdeel van de pakketreis overeenkomst. 

Ze kan niet worden gewijzigd, tenzij bij uitdruk-
kelijk en wederzijds akkoord van de partijen bij 
de overeenkomst. De organisator, en, indien 
van toepassing, de doorverkoper delen de 
reiziger alle wijzigingen aan de precontractuele 
informatie op duidelijke, begrijpelijke en in het 
oog springende wijze mee, voordat de pakket-
reisovereenkomst wordt gesloten.

MVT: Dit artikel bepaalt dat bepaalde precon-
tractuele informatie, bijv. over de voornaamste 
kenmerken van de reisdiensten of de prijzen 
die in advertenties, op de website van de ORG 
of in brochures de ORG bindt en integraal deel 
uitmaakt van de overeenkomst, tenzij de RZ 
voor contractsluiting werd ingelicht over wijzi-
gingen ervan en deze uitdrukkelijk aanvaardt. 
Dergelijke wijzigingen zullen op een duidelijke, 
begrijpelijke en in het oog springende manier 
moeten meegedeeld worden aan de RZ.

Artikel 9
Indien de organisator, en, indien van toepassing, 
de doorverkoper, de vereisten inzake informatie 
over bijkomende vergoedingen, toeslagen 
of andere kosten als bedoeld in artikel 5, 
§1, 3°, niet heeft nageleefd voordat de 
pakketreisovereenkomst wordt gesloten, is 
de reiziger deze vergoedingen, toeslagen of 
andere kosten niet verschuldigd.

MVT: Wanneer nagelaten wordt om de precon-
tractuele informatie te verstrekken over de 
bijkomende vergoedingen, toeslagen of andere 
kosten die niet in de totaalprijs van de pakket-
reis zijn opgenomen zijn deze niet voor reke-
ning van de RZ (…). De ORG en de DV zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk.

VN 34: Dit is wel een heel zware sanctie 
waar de reisbemiddelaar mee verantwoorde-
lijk wordt gesteld voor eventuele fouten van 
de reisorganisator.

AFDELING 3 »INHOUD VAN  
DE PAKKETREISOVEREENKOMST  
EN TE BEZORGEN DOCUMENTEN

Artikel 10
De pakketreisovereenkomsten worden in 
heldere en begrijpelijke taal opgesteld en zijn, 
voor zover zij schriftelijk worden vastgelegd, 
leesbaar. 

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst 
of zonder onnodige vertraging daarna, 
verstrekt de organisator of de doorverkoper 
de reiziger een kopie of een bevestiging 
van de overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de 
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het 
recht een papieren kopie te vragen.

Bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten in de zin van artikel I.8, 
31°, van het Wetboek van economisch 
recht wordt een kopie of bevestiging van 
de pakketreisovereenkomst aan de reiziger 
verstrekt op papier of, indien hij hiermee instemt, 
op een andere duurzame gegevensdrager.

“ Dit is wel een heel zware sanctie 
waar de reisbemiddelaar mee 
verantwoordelijk wordt gesteld 
voor eventuele fouten van  
de reisorganisator.”
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b) verplicht is bijstand te bieden wanneer 
de reiziger in moeilijkheden verkeert, in 
overeenstemming met de artikelen 43 en 44;

➵3° de naam en de contactgegevens, met 
inbegrip van het geografische adres, van 
de entiteit die instaat voor de bescherming 
bij insolventie en, indien van toepassing, de 
bevoegde autoriteit die daarvoor door de 
betrokken lidstaat is aangewezen en haar 
contactgegevens;

➵4° de naam, het adres, het telefoonnummer, 
het e-mailadres en, in voorkomend geval, het 
faxnummer van de lokale vertegenwoordiger 
van de organisator, van een contactpunt of van 
een andere dienst, welke gegevens de reiziger 
in staat stellen snel contact op te nemen 
met de organisator en efficiënt met hem te 
communiceren met het oog op een verzoek om 
bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden 
verkeert of om zijn beklag te doen over 
eventuele tijdens de uitvoering van de 
pakketreis geconstateerde non- conformiteit ;

VN 36: uiteraard moet deze informatie maar 
verstrekt worden in de reisdocumenten.

➵5° een mededeling dat de reiziger 
overeenkomstig artikel 34 verplicht is eventuele 
tijdens de uitvoering van de pakketreis 
geconstateerde non-conformiteit te melden;

➵6° indien minderjarigen die niet door een 
ouder of een andere gemachtigde persoon 
vergezeld worden, reizen op basis van een 
pakketreisovereenkomst waarin accommodatie 
is begrepen, informatie op basis waarvan 
rechtstreeks contact kan worden opgenomen 
met de minderjarige of met de persoon die op 
de verblijfplaats van de minderjarige voor de 
minderjarige verantwoordelijk is;

➵7° informatie over beschikbare interne 
procedures voor klachtenafhandeling en over 
alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen 
(ADR) overeenkomstig de artikelen XVI.2 tot 
XVI.4, van het Wetboek van economisch recht, 
en in voorkomend geval, over de ADR-entiteit 
waaronder de professioneel valt en over het 
platform voor onlinegeschillenbeslechting 
overeenkomstig verordening (EU) nr. 524/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 

MVT (…): Leesbaarheid slaat zowel op de aard 
en grootte van de lettertekens en hun contrast 
met de achtergrond, als op het elektronisch 
formaat dat wordt gebruikt voor de op een 
duurzame drager opgeslagen overeenkomst.

Bij het sluiten van de PRO of kort er na 
ontvangt de RZ een kopie of een bevestiging 
van de PRO op een duurzame gegevensdrager.

Wanneer de contractsluiting gebeurt in gelijk-
tijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen, 
moet de reiziger die daarom vraagt, een 
papieren kopie krijgen.

Gaat het om een buiten verkoopruimte 
gesloten PRO, krijgt de RZ steeds een papieren 
kopie of papieren bevestiging, tenzij hij er 
uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat dit via een 
andere duurzame drager gebeurt.

VN 35: Het zal onmogelijk blijken om – 
gezien de strenge eisen – alle elementen 
op één blad te krijgen. Er zal dus moeten 
worden voorzien dat een handtekening van 
de reiziger geldig is voor het volledige docu-
ment. Het betreft hier een bewijsvoorwaarde 
conform het Belgisch recht. Omdat een 
consument (reiziger) gebonden is door een 
overeenkomst, dient diens wilsovereenstem-
ming bewezen te worden. Weliswaar is de 
rechtspraak wel in die zin gevestigd dat men 
het akkoord van de reiziger kan bewijzen 
op alle middelen, maar daarvoor moet de 
reisorganisator of reisbemiddelaar wel naar 
de (dure) rechtbank stappen.

Artikel 11
De pakketreisovereenkomst of bevestiging 
ervan bevat de volledige inhoud van de 
overeenkomst, met inbegrip van alle in artikel 
5, §1, 1° tot 8°, bedoelde informatie, alsmede 
de volgende informatie:

➵1° bijzondere wensen van de reiziger waarop 
de organisator is ingegaan

➵2° het feit dat de organisator:

a) aansprakelijk is voor de goede uitvoering 
van alle onder de overeenkomst vallende 
reisdiensten, in overeenstemming met de 
artikelen 33, lid 1, en 34 tot 40;
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21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting 
van consumentengeschillen en tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 2006/2004 en richtlijn 
2009/22/EG;

➵8° informatie over het recht van de reiziger 
om zijn overeenkomst overeenkomstig de 
artikelen 16 tot 18, aan een andere reiziger 
over te dragen

VN 36: de MVT geeft hier geen bijzondere 
uitleg en herneemt bijna letterlijk de 
wettekst. De eisen zijn vrijwel identiek 
aan deze van de RCW maar men heeft 
geen rekening gehouden met eisen die niet 
uitvoerbaar bleken te zijn. Zo kan bijv. de 
identiteit van de lokale agent vertrouwelijke 
informatie zijn en betreft het bij lange 
rondreizen diverse bedrijven. 

Artikel 12
Met betrekking tot pakketreizen als bedoeld 
in artikel 2, 2°, lid 1, b.5), informeert de 
professioneel aan wie de gegevens worden 
toegezonden, de organisator over de 
sluiting van de overeenkomst die tot de 
totstandbrenging van een pakketreis leidt. 
De professioneel verschaft de organisator 
de informatie die nodig is om aan zijn 
verplichtingen als organisator te voldoen

Zodra de organisator ervan in kennis is gesteld 
dat er een pakketreis tot stand is gebracht, 
verstrekt de organisator aan de reiziger de in 
artikel 11, 1° tot 8°, bedoelde informatie op 
een duurzame gegevensdrager.

MVT: Dit artikel slaat enkel op pakketreizen 
gekocht van verschillende professionelen via 
onderling verbonden online boekingspro-
cedures, waarbij de naam, de betalingsgege-
vens en het e-mailadres worden doorgegeven 
tussen professionelen en een tweede reisdienst 
wordt geboekt binnen een termijn van 24 uur 
na bevestiging van de eerste boeking. Zoals 
reeds gezegd, is het de ORG die belast is met 
het bezorgen van een kopie van de PRO of een 
bevestiging ervan aan de RZ. Opdat hij aan zijn 
verplichtingen zou kunnen voldoen, moet de 
tweede professioneel hem onmiddellijk op de 
hoogte stellen van de tweede boeking en van 
alle nodige informatie. Anders zal de eerste 
professioneel niet op de hoogte zijn van het 
bestaan van een pakketreis.

Artikel 13
De in de artikelen 11 en 12, bedoelde 
informatie wordt op een duidelijke, begrijpelijke 
en in het oog springende manier verstrekt

Artikel 14
Tijdig voor het begin van de pakketreis 
verstrekt de organisator de reiziger de 
nodige ontvangstbewijzen, vouchers en 
vervoerbewijzen, informatie over de geplande 
vertrektijden en, in voorkomend geval, over 
de uiterste tijd om in te checken, alsook de 
geplande tijden van tussenstops, aansluitingen 
en aankomst

AFDELING 4 »BEWIJSLAST

Artikel 15
De bewijslast voor de naleving van de in dit 
hoofdstuk neergelegde informatievoorschriften 
ligt bij de professioneel

MVT: (…) Afhankelijk van de soort  
PRO zal de professioneel zijnde, ORG, 
DV of reisdienstverlener waarnaar wordt 
doorverwezen via een online verbonden 
boekingsprocedure zoals bedoeld in artikel 
2, 2°, lid 1, b.5). In deze laatste hypothese, 
rust de bewijslast voor wat betreft het op 
de hoogte brengen, overeenkomstig artikel 
12, van de eerste professioneel dat er een 
tweede reisdienst is geboekt, op de tweede 
professioneel.
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HOOFDSTUK 2 - OVERDRACHT 
EN WIJZIGING VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST  
VOOR HET BEGIN VAN DE 
PAKKETREIS

MVT: Pakketreizen worden vaak vele maanden 
op voorhand geboekt. Er kunnen nieuwe of 
onvoorziene omstandigheden optreden na de 
boeking die wijzigingen noodzakelijk maken 
(…). 

AFDELING 1 »OVERDRACHT VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST AAN EEN 
ANDERE REIZIGER

Artikel 16
De reiziger die de organisator binnen 
een redelijke termijn vóór het begin 
van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager op de hoogte stelt, kan de 
pakketreisovereenkomst overdragen aan een 

persoon die voldoet aan alle voorwaarden die 
voor die overeenkomst gelden. De organisator 
uiterlijk zeven dagen vóór het begin van de 
pakketreis op de hoogte stellen wordt in ieder 
geval als redelijk beschouwd

Artikel 17
Degene die de pakketreisovereenkomst 
overdraagt, en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
de betaling van het nog verschuldigde bedrag 
en voor eventuele bijkomende vergoedingen, 
toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit 
de overdracht. 

De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt, in kennis van de 
werkelijke kosten van de overdracht. Deze 
kosten mogen niet onredelijk zijn en niet meer 
bedragen dan de werkelijke kosten die voor de 
organisator voortvloeien uit de overdracht van 
de pakketreisovereenkomst.

mailto:info@cosmic.travel
mailto:info@comsa.be
http://www.comsa.be/
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niet direct bij de uitvoering van de in de PRO 
begrepen reisdiensten betrokken derden, of in 
de wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis. Dit alles op voorwaarde dat de over-
eenkomst expliciet voorziet in de mogelijkheid 
van doorrekening van deze prijsverhogingen 
en bepaalt dat de RZ recht heeft op een prijs-
vermindering die overeenstemt met een verla-
ging van die kosten.

Bovendien moet de berekeningswijze op 
voldoende precieze wijze in de PRO worden 
vermeld. Dat betekent onder andere dat de 
parameters, hun aandeel en hun referentie-
waarde moeten worden weergegeven, alsook 
het ogenblik waarop de nieuwe waarden 
worden bepaald. De RZ moet immers kunnen 
nagaan dat een prijsverhoging die de ORG 
vraagt, wel degelijk voldoet aan de hiervoor 
genoemde eisen en overeenstemt met wat 
contractueel is overeengekomen.

De vermelding van de precieze berekenings-
wijze is eveneens van belang voor de RZ die 
wil nagaan in welke mate hij recht heeft op 
een prijsvermindering. Dit zal bijvoorbeeld van 
belang zijn wanneer er zich een forse daling 
van de olieprijzen voordoet of nog, wanneer de 
waarde van buitenlandse deviezen sterk daalt.

VN 38: ook in de vroegere RCW was dit al 
een probleem. Het vermelden van de prijs-
berekening in de reisovereenkomst is om 
praktische en economische redenen immers 
onmogelijk. Gedurende 20 jaar werd dit 
door de FOD Economie ingezien die terzake 
een gedoogbeleid voerde, dat echter de 
laatste jaren enkel meer gold voor de grote 
touroperators en niet meer voor de KMO 
reisbureaus. Het specifiek bepalen wat moet 
worden vermeld is dan ook aangewezen. Dit 
zou bijv. in algemene voorwaarden kunnen 
gebeuren als volgt:

De overeengekomen prijs in de reisovereen-
komst is – behoudens kennelijke materiële 
vergissing - vast en alle verplichte diensten 
zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge 
lokale reglementeringen, enkel ter plaatse 
door de reiziger in contanten kunnen 
betaald worden.

MVT (…) De door deze overdracht ontstane 
kosten mogen dus ook in rekening worden 
gebracht mits deze redelijk zijn en de werke-
lijke kosten, die de ORG heeft als gevolg van 
de overdracht, niet te boven gaan. Wanneer 
een subcontractant bijv. een vergoeding vraagt 
voor het wijzigen van de naam van de reiziger 
of voor het annuleren en vervangen van een 
reisbiljet mag de ORG die kosten doorrekenen. 
De ORG mag ook de eigen kosten die worden 
gemaakt om de overdracht tot een goed einde 
te brengen doorrekenen. De RZ die de over-
eenkomst overdraagt zal door de ORG op de 
hoogte worden gebracht van werkelijke kosten 
van de overdracht

Artikel 18
De organisator voorziet degene die de 
pakketreisovereenkomst overdraagt 
van bewijsstukken van de bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere 
kosten die uit de overdracht van de 
pakketreisovereenkomst voortvloeien

VN 37: dergelijke gecompliceerde regels 
zullen de ORG er echt niet toe aanzetten om 
inspanningen te leveren deze overdracht te 
vergemakkelijken.

AFDELING 2 »PRIJSWIJZIGING

Artikel 19
Na de sluiting van de pakketreisovereenkomst 
kunnen de prijzen alleen worden verhoogd 
indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk 
in voorziet en vermeldt dat de reiziger op 
grond van artikel 22 recht heeft op een 
prijsvermindering. 

In dat geval wordt in de pakketreisovereen-
komst aangegeven hoe de prijsherziening 
wordt berekend.

MVT: Prijsverhogingen zijn slechts moge-
lijk indien deze rechtstreeks verband houden 
met veranderingen die zijn opgetreden in de 
kostprijs van brandstof of van andere energie-
bronnen voor passagiersvervoer, in belastingen 
of vergoedingen die worden geheven door 
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Conform artikel (…) van de RP&GRW kan de 
prijs van de pakketreis herzien worden tot 
de twintigste dag voor de afreis op basis van 
hiernavolgende omstandigheden:

a) De wijziging van de wisselkoersen, indien 
de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger is 
dan (munt ten overstaan van de euro)

b) De wijziging van taksen en heffingen, met 
inbegrip van de luchthaventaksen, in verge-
lijking met de toestand op datum van de te 
koop aanbieding.

c) De wijziging van de brandstofkosten van 
de vervoerders zoals bepaald door de betref-
fende leveranciers op (datum). 
Op eerste verzoek van de inschrijver zal de 
reisorganisator of de reisbemiddelaar de 
documenten voorleggen waaruit de prijsver-
hoging door zijn leverancier blijkt.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als 
rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

➵1° de prijs van passagiersvervoer die is toe 
te schrijven aan de toegenomen kostprijs van 
brandstof of van andere energiebronnen, of

VN 39: In vergelijking met de vroegere 
RCW die een verhoging toestond bij elke 
verhoging van de vervoerkosten wordt dit 
nu beperkt tot de brandstof.

➵2° de hoogte van belastingen of vergoedingen 
over de in de overeenkomst begrepen reisdien-
sten, die worden geheven door niet direct bij de 
uitvoering van de pakketreis betrokken derden, 
met inbegrip van toeristenbelastingen, landings-
rechten en vertrek- of aankomstbelasting in 
havens en op vliegvelden, of

➵3° de wisselkoersen die voor de pakketreis 
van belang zijn

Artikel 20
Indien de in artikel 19 bedoelde prijsverhoging 
meer dan 8% van de totaalprijs van de 
pakketreis bedraagt, zijn de artikelen 25 tot 28, 
van toepassing.

Artikel 21
Ongeacht de omvang ervan is een 
prijsverhoging alleen mogelijk indien de 
organisator de reiziger daarvan uiterlijk  
20 dagen vóór het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager en op een 
duidelijke en begrijpelijke manier in kennis 
stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.

Artikel 22
Indien de pakketreisovereenkomst voorziet in 
de mogelijkheid van prijsverhogingen, heeft 
de reiziger recht op een prijsvermindering die 
overeenstemt met elke daling van de in artikel 
19, 1° tot 3°, bedoelde kosten die zich na de 
sluiting van de overeenkomst en vóór het begin 
van de pakketreis voordoet.

MVT: (…) De criteria die de ORG toelaten 
een prijsverhoging aan te rekenen, moeten 
gelijklopen met de criteria die de RZ recht 
geven op een prijsverlaging. Bovendien moet 
de berekeningswijze in beide gevallen gelijk 
lopen. Indien het contract de rechten op een 
prijsverlaging zou inperken, is er sprake van 
een onrechtmatig beding.

Artikel 23
In geval van een prijsvermindering heeft de 
organisator het recht de werkelijk gemaakte 
administratieve kosten af te trekken van de 
aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. 
Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de 
organisator die administratieve kosten.

“ Het vermelden van  
de prijsberekening in  
de reisovereenkomst is  
om praktische en economische 
redenen onmogelijk.”
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AFDELING 3 »WIJZIGING VAN 
ANDERE BEPALINGEN VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST

Artikel 24
De organisator kan de bepalingen van de 
pakketreis-overeenkomst, met uitzondering van 
prijswijzigingen overeenkomstig de artikelen 
19 tot 23, vóór het begin van de pakketreis 
niet eenzijdig veranderen, tenzij

➵1° de organisator zich dit recht in de 
overeenkomst heeft voorbehouden, en

➵2° het om een onbeduidende verandering 
gaat, en

➵3° de organisator de reiziger daarvan 
op een duidelijke, begrijpelijke en in het 
oog springende manier via een duurzame 
gegevensdrager in kennis stelt

MVT: Dit artikel handelt over onbeduidende 
veranderingen van de PRO. De ORG kan in 
de overeenkomst voorzien dat dergelijke 

wijzigingen mogelijk zijn. Indien er in de 
overeenkomst geen beding in deze zin is 
opgenomen, heeft dit tot gevolg dat ook 
aanpassingen van bijkomstigheden niet 
mogelijk zijn. Bij betwisting zal er steeds 
geval per geval moeten worden bekeken welke 
verandering onbeduidend is en welke niet. 
Hoe dan ook zal de ORG die in toepassing 
van een contractueel beding een wijziging wil 
doorvoeren, de RZ hiervan altijd op de hoogte 
moeten brengen. Hij moet dit doen via een 
duurzame gegevensdrager en op een duidelijke, 
begrijpelijke en in het oog springende manier.

Artikel 25
Indien, vóór het begin van de pakketreis, de 
organisator zich genoodzaakt ziet een van de 
voornaamste kenmerken van de reisdiensten 
in de zin van artikel 5, §1, 1°, ingrijpend te 
wijzigen of niet aan de bijzondere wensen in 
de zin van artikel 11, 1°, tegemoet kan komen, 
of voorstelt de prijs van de pakketreis met 
meer dan 8 % te verhogen overeenkomstig 
artikel 20, kan de reiziger binnen een door de 
organisator bepaalde redelijke termijn:
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➵1° de voorgestelde wijziging aanvaarden, of

➵2° de overeenkomst opzeggen zonder het 
betalen van een opzegvergoeding

Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst 
opzegt, kan de reiziger voor een vervangende 
pakketreis kiezen indien die door de 
organisator wordt voorgesteld. Indien mogelijk 
moet deze van gelijkwaardige of hogere 
kwaliteit zijn.

MVT: In drie gevallen is er sprake van bedui-
dende wijzigingen van de PRO. Deze drie 
gevallen zijn:

1° een ingrijpende wijziging aan een van 
de voornaamste kenmerken van een van 
de reisdiensten die deel uitmaken van de 
pakketreis; de voornaamste kenmerken zijn 
deze die staan opgesomd in artikel 5, §1, 1°.

Als een hotel dat rechtstreeks uitgeeft op het 
strand wordt vervangen door een hotel dat 
landinwaarts is gelegen, is dit een ingrijpende 
wijziging van de accommodatie.

Wijzigingen van de in de PRO opgenomen 
vertrek- of aankomsttijd, moeten als aanzienlijk 
worden beschouwd, wanneer ze voor de  
RZ een gevoelige inperking van zijn genot 
van een andere reisdienst inhouden. Zo moet 
de wijziging van het oorspronkelijk in de 
morgen voorziene vertrekuur van een vlucht, 
naar de namiddag van dezelfde dag, als een 
wijziging van een voornaam kenmerk van de 
reisdienst worden beschouwd. Een dergelijke 
wijziging, ook als de reiziger die aanvaardt, 
vormt een vermindering van de kwaliteit van 
de pakketreis.

In tegenstelling tot de huidige rechtspraak 
van de Geschillencommissie Reizen zal de 
reiziger wel degelijk recht hebben op een 
prijsvermindering in dit geval.

2° de ORG had bijzondere wensen van de RZ 
aanvaardt, maar kan daar niet aan voldoen;

3° prijsverhogingen van meer dan 8 %.

In deze gevallen moet de ORG de RZ uiteraard 
op de hoogte brengen van de voorgestelde 
wijziging en moet hij hem een redelijke 
termijn laten om te beslissen of hij het 
gewijzigde voorstel aanvaardt ofwel of hij zijn 

PRO kosteloos opzegt. Diverse criteria kunnen 
in aanmerking komen om te oordelen of de 
termijn redelijk is, onder meer.
- de termijn die is verstreken tussen het 

ogenblik dat de ORG op de hoogte was van 
de situatie en het ogenblik dat hij de RZ 
ervan op de hoogte brengt; artikel 26 van 
het wetsontwerp voorziet trouwens dat de 
wijziging aan de RZ ter kennis moet worden 
gebracht zonder onnodige vertraging;

- de resterende tijd tot de aanvang van de 
pakketreis;

-   ernst van de wijziging;

De beoordeling zal ook een toets inhouden 
van de professionele toewijding van de 
ORG, die hij moet hebben in het licht 
van de wetsbepalingen inzake oneerlijke 
handelspraktijken jegens de consument. 
Een ORG die weken wacht om de RZ van 
een essentiële wijziging in te lichten en hem 
dan maar enkele uren of een dag laat om te 
beslissen, respecteert niet de vereiste van de 
redelijke termijn en handelt evenmin volgens 
de regels van de professionele toewijding.

Indien de RZ kiest om de reis op te zeggen 
mag de ORG hem een andere reis van, indien 
mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit 
aanbieden. Dit is evenwel geen verplichting en 
de RZ blijft vrij om het voorstel al dan niet te 
aanvaarden.

VN 40: Deze tekst van de MVT heeft 
niets te maken met het artikel zelf, noch 
met de onderliggende RL. De auteur 
van deze commentaar, geïnspireerd 
door een consumentenvereniging, 
neemt hier duidelijk een extreem 
consumentenstandpunt in. Men stelt zich 
hier in de plaats van de gerechtelijke macht. 
Deze tekst is dan ook onaanvaardbaar.
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Artikel 26
De organisator stelt de reiziger op een 
duidelijke, begrijpelijke en in het oog 
springende manier via een duurzame 
gegevensdrager zonder onnodige vertraging 
in kennis van:

➵1° de in artikel 25 voorgestelde wijzigingen 
en, in voorkomend geval in overeenstemming 
met artikel 27 van het effect ervan op de prijs 
van de pakketreis;

➵2° een redelijke termijn waarbinnen hij 
de organisator in kennis moet stellen van zijn 
besluit uit hoofde van artikel 25;

➵3° dat indien hij de voorgestelde wijziging 
binnen de onder 2° bedoelde termijn niet 
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst 
automatisch beëindigd wordt, en

➵4° in voorkomend geval de voorgestelde 
vervangende pakketreis en de prijs ervan

MVT: (…) Artikel 11 van de RL bepaalt dat de 
gevolgen van het feit dat een RZ niet binnen 
een redelijke termijn heeft laten weten of hij 
de voorgestelde wijziging wil aanvaarden of 
dat hij de overeenkomst wil opzeggen in het 
nationaal recht worden vastgelegd. 

Er wordt geopteerd voor de automatische 
beëindiging van de PRO, indien de  
RZ niet antwoordt binnen de door de ORG 
vooropgestelde redelijke termijn. 

Deze keuze wordt verantwoord door het 
gemeen recht, op grond waarvan in principe 
geen enkele wijziging aan een overeenkomst 
mag gebeuren zonder akkoord van de partijen. 
Dit betekent dat bij gebrek aan uitdrukkelijke 
akkoord van één van de partijen bij de 
overeenkomst, in dit geval van de RZ, over de 
voorgestelde wijzigingen, dat akkoord kan niet 
worden afgeleid uit een gebrek aan reactie. Dit 
is ook in de zin van artikel 8 in verband met 
de precontractuele informatie die integraal 
deel uitmaakt van de overeenkomst en die niet 
kan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijk 
akkoord van de partijen. De ORG moet de 
RZ dus duidelijk inlichten van het feit dat, 
wanneer het gebrek aan zijn uitdrukkelijke 
aanvaarding van de voorgestelde wijziging 
leidt tot de opzegging van de PRO.

VN 41: Men gaat hier voorbij aan het 
feit dat de ORG niet zomaar wijzigingen 
doorvoert, maar meestal zelfs het 
slachtoffer is van wijzigingen die hem door 
zijn leveranciers worden opgedrongen. 
Daarnaast is er het probleem of het nu 
wel een “ingrijpende” wijziging betreft. 
In veel gevallen zal het “ingrijpend” 
aspect maar definitief worden bepaald 
na een procedure voor de rechtbank 
of de Geschillencommissie. De stelling 
dat wanneer de RZ niet antwoordt, de 
PRO automatisch wordt beëindigd moet 
vervangen worden door een regel waarbij de 
beëindiging afhankelijk wordt gemaakt van 
het antwoord van de RZ.

Artikel 27
Wanneer de in artikel 25, lid 1, bedoelde 
wijzigingen vande pakketreisovereenkomst of 
de in artikel 25, lid 2, bedoelde vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit 
of de kosten van de pakketreis verminderen, 
heeft de reiziger recht op een passende 
prijsvermindering.

MVT: Bij de bespreking van artikel 25 zijn 
twee duidelijke voorbeelden gegeven, waarbij 
er sprake is van kwaliteitsverlies dat recht geeft 
op een passende prijsvermindering.  
Een ander voorbeeld, kan zijn dat in de PRO 
ook de reservatie van zitplaatsen van de 
hoogste categorie voor een spektakel zijn  
inbegrepen. De ORG laat weten dat hij slechts 
tickets van tweede categorie kan krijgen,  
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die beduidend goedkoper zijn. Hij zal dit 
verschil in kostprijs moeten vergoeden aan de 
RZ. Hetzelfde geldt voor een RZ die een speci-
fiek hotel kiest omdat dit beschikt over een 
50 meter zwembad en dit duidelijk is vastge-
legd in de PRO. Na boeking stelt de RO een 
hotel voor, maar met een zwembad dat geen 
Olympische afmetingen heeft.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de beoorde-
ling van eventueel kwaliteitsverlies niet altijd 
evident zal zijn. Daarom is het voor beide 
partijen nuttig dat specifieke kenmerken 
waarop de RZ zijn keuze heeft gebaseerd, op te 
nemen in de PRO.

Artikel 28
Indien de pakketreisovereenkomst op grond 
van artikel 25, eerste lid, 2°, of van artikel 
26, 3°, wordt opgezegd en de reiziger geen 
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt 
de organisator alle door of namens de 
reiziger betaalde bedragen zonder onnodige 
vertraging en in elk geval uiterlijk veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, 
aan de reiziger terug. Artikelen 48 tot 52 zijn 
van overeenkomstige toepassing

AFDELING 4 »OPZEGGING VAN DE 
PAKKETREISOVEREENKOMST

MVT: (…) De RL laat de mogelijkheid aan  
LS om in hun nationaal recht te bepalen dat  
de reizigers, wat betreft buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten, de PRO binnen de 
14 dagen kunnen herroepen zonder opgave 
van redenen. In dit wetsontwerp werd ervoor 
gekozen om in overeenstemming met artikel 
VI.73, 12°, van het Wetboek van economisch 
recht, geen herroepingsrecht te voorzien voor 
dergelijke overeenkomsten.

VN 42: Ondanks het feit dat minister  
Kris Peeters deze beslissing al heeft 
bevestigd bracht de FOD Economie, op 
verzoek van Testaankoop, dit opnieuw  
ter sprake. Het herroepingsrecht is 
onmogelijk in de reissector.  
Het afwijzen van het herroepingsrecht dient 
dus behouden te blijven.

ONDERAFDELING 1 »Opzegging door  
de reiziger

Artikel 29
De reiziger kan te allen tijde de pakketreis-
overeenkomst opzeggen vóór het begin van de 
pakketreis. Bij opzegging van de pakketreis-
overeenkomst door de reiziger uit hoofde van 
dit artikel kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een passende en gerechtvaar-
digde opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst 
kunnen redelijke gestandardiseerde 
opzegvergoedingen worden bepaald op basis 
van het tijdstip van de opzegging vóór het 
begin van de pakketreis en de verwachte 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde 
opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen 
met de prijs van de pakketreis minus de 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. Indien de reiziger 
hierom verzoekt, verstrekt de organisator 
een verantwoording van het bedrag van de 
opzeggingsvergoedingen.

MVT: Reizigers mogen de PRO vóór het  
begin van de pakketreis te allen tijde opzeggen. 
Dit recht geldt onder alle omstandigheden. 
Het maakt niet uit of een reis wordt opgezegd 
omwille van bijv. gezondheidsproblemen, 
familiale redenen, professionele redenen of 
administratieve redenen.  
Ook ingeval van gebeurtenissen of 
omstandigheden die rechtstreeks betrekking 
hebben op de RZ kan er dus worden opgezegd 
en dit zonder dat de RZ enige motivering  
of verantwoording verschuldigd is aan  
de ORG.

Wanneer dit in de voorwaarden van de PRO is 
voorzien, kan dit opzegrecht samen gaan met 
de betaling van een opzegvergoeding. De ORG 
kan al dan niet voorzien in gestandaardiseerde 
opzegvergoedingen. In beide gevallen moeten 
ze rekening houden met de te verwachten 
kostenbesparingen en de inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten na  
de opzegging. Indien de reis na de opzegging 
alsnog aan een andere RZ kan worden 
verkocht, wordt daar dus bij de berekening van 
de opzegvergoeding rekening mee gehouden. 
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Wanneer er gebruik wordt gemaakt van gestan-
daardiseerde opzegvergoedingen wordt het 
bedrag daarvan daarenboven berekend op 
basis van het tijdstip van opzegging voor de 
start van de pakketreis.

Bij niet gestandaardiseerde opzegvergoedingen, 
wordt het bedrag daarvan berekend op basis 
van de reële kosten. Op vraag de RZ moeten 
die kosten door de ORG worden verantwoord.

In bepaalde omstandigheden zal de RZ gebruik 
kunnen maken van een annulatieverzekering, 
(taalfout!) wanneer hij deze heeft afgesloten. 
Rekening houdend met het meer veralgemeend 
opzegrecht dat hij krijgt, zal hij dus aandachtig 
moeten zijn voor wat betreft de dekking van 
deze annulatieverzekering (taalfout!).

VN 43: In tegenstellling tot wat in de RCW 
is voorzien is er geen sprake van de moge-
lijkheid dat ook de DV (reisbemiddelaar) zijn 
eigen annuleringskosten kan aanrekenen.  
Dit moet in elk geval worden voorzien.

Artikel. 30
Niettegenstaande artikel 29 heeft de reiziger, 
indien zich op de plaats van bestemming of in de 
onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer 
van de reizigers naar de plaats van bestemming, 
het recht de pakketreisovereenkomst vóór het 
begin van de pakketreis zonder betaling van een 
opzegvergoeding op te zeggen. 

MVT: (...) In dit geval is de opzegging  
volledig kosteloos en geldt voor alle reizigers 
die begrepen zijn in dezelfde PRO (…). 

Kunnen onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden vormen, zonder dat deze lijst 
limitatief is:
- omstandigheden die betrekking hebben op 

veiligheid zoals oorlog en terrorisme.
- omstandigheden die een gevaar voor de 

menselijke gezondheid met zich meebrengen 
zoals de uitbraak van een ernstige ziekte op 
de reisbestemming. In bepaalde uitzonder-
lijke gevallen kan rekening worden gehouden 
met gezondheidsrisico’s die bepaalde groepen 
op de reisbestemming kunnen lopen (bijv. 
zwangere vrouwen of kinderen);

- natuurrampen zoals overstromingen, aardbe-
vingen of weersomstandigheden, waardoor 
veilig reizen naar de in de PRO overeenge-
komen bestemming onmogelijk is geworden.

Of een omstandigheid buitengewoon en onver-
mijdbaar is, is een feitenkwestie die geval per 
geval beoordeeld moet worden.

Ingeval de PRO omwille van om het even 
welke andere reden, bijv. persoonsgebonden 
omstandigheden zoals ziekte of het overlijden 
van een naaste, wordt opgezegd is artikel 29 
van toepassing.

In geval van opzegging van de pakketreisover-
eenkomst op grond van dit artikel heeft de 
reiziger recht op een volledige terugbetaling 
van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, 
maar kan hij geen aanspraak maken op een 
bijkomende schadevergoeding.

VN 44: Omschrijvingen zoals “onmiddellijke 
omgeving” worden best weggelaten. Dit zou 
immers bijv. betekenen dat na een aanslag 
in Nice een reiziger zijn reis naar Monaco 
kosteloos zou kunnen annuleren. De reisor-
ganisator zal meestal het grootste slacht-
offer zijn van “onvermijdbare en bijzondere 
omstandigheden”. In feite is de mogelijk-
heid om beroep te kunnen doen op “onver-
mijdbare en bijzondere omstandigheden” 
een voorrecht van de onderneming om zijn 
voortbestaan veilig te stellen, Nu kent men 
dit voorrecht aan de reiziger toe.

ONDERAFDELING 2 »Opzegging door  
de organisator

Artikel 31
§1. De organisator kan de pakketreisovereen-
komst opzeggen

➵1° indien het aantal personen dat zich voor  
de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner 
is dan het in de overeenkomst vermelde 
minimumaantal en de reiziger door de 
organisator van de opzegging van de 
overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen 
de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar 
uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
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b) zeven dagen vóór het begin van de 
pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij 
reizen die minder dan twee dagen duren ; of

➵2° indien hij de overeenkomst niet kan 
uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de 
reiziger er zonder onnodige vertraging en vóór 
het begin van de pakketreis van in kennis stelt 
dat de overeenkomst wordt opgezegd.

§2. Wanneer de organisator de pakketreisover-
eenkomst opzegt overeenkomstig paragraaf 1, 
betaalt hij aan de reiziger alle bedragen die hij 
voor de pakketreis heeft betaald, volledig terug, 
zonder een bijkomende schadevergoeding 
verschuldigd te zijn.

MVT: (…) Het eerste geval houdt verband 
met het aantal reizigers dat deelneemt aan 
een pakketreis. De overeenkomst kan een 
minimum aantal deelnemers vastleggen 
voor uitvoering van de pakketreis. Wanneer 
dit aantal niet wordt bereikt, kan de ORG 
de PRO opzeggen. Daartoe brengt hij de RZ 
op de hoogte binnen de in de overeenkomst 
voorziene termijn voor aanvang van de reis. 
De termijn die de ORG in acht moet nemen 
om de RZ te verwittigen van de opzegging, is 
vastgelegd in de PRO maar kan niet minder 
zijn dan de termijnen bepaald in artikel 31.

In het tweede geval gaat het om onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden die de ORG 
verhinderen de reis uit te voeren. Aan beide 
vereisten moet zijn voldaan, opdat  
de RO ze kan inroepen: Hij moet de RZ op de 
hoogte brengen van de opzegging, van zodra hij 
zelf kennis heeft van deze omstandigheden, en 
bovendien moet hij dit vóór het begin van de 
pakketreis doen. 

In beide gevallen vindt er volledige 
terugbetaling plaats van de reeds betaalde 
bedragen. De ORG is echter geen bijkomende 
schadevergoeding verschuldigd aan de RZ.

ONDERAFDELING 3 »Terugbetaling door  
de organisator

Artikel 32
De organisator betaalt met betrekking tot 
artikel 29 alle bedragen terug die door 
of namens de reiziger voor de pakketreis 
zijn betaald, eventueel verminderd met de 
passende opzegvergoeding.

De organisator verricht alle terugbetalingen  
die op grond van de artikelen 30 en 31,  
zijn vereist. De terugbetalingen worden zonder 
onnodige vertraging aan de reiziger gedaan en 
in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na 
de opzegging van de pakketreisovereenkomst.

MVT: Het principe is dat alle bedragen die 
de RZ heeft betaald voor zijn pakketreis, 
integraal worden terugbetaald. Er is daarbij 
geen onderscheid naargelang de overeenkomst 
wordt opgezegd door de RZ of door de ORG.

Ingeval de PRO wordt opgezegd door de 
RZ kan de overeenkomst voorzien in de 
aanrekening van een opzegvergoeding, behalve 
indien de RZ opzegt omdat er zich op de 
plaats van bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor 
de uitvoering van de pakketreis, of die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor het 
passagiersvervoer naar de plaats van 
bestemming. 

Deze vergoeding moet “passend” zijn.  
In elk geval zullen de contractuele bepalingen 
voldoende duidelijk en precies moeten zijn, 
zodat ze niet willekeurig zijn in hoofde van 
de ORG en niet als onrechtmatige bedingen, 
in de zin van de artikelen VI.82 en verder van 
het Wetboek van economisch recht, zouden 
worden bestempeld. In elk geval moet de 
terugbetaling aan de reiziger snel gebeuren en 
uiterlijk binnen 14 dagen na de opzegging.
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HOOFDSTUK 3. - UITVOERING  
VAN DE PAKKETREIS

AFDELING 1 »AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 33
De organisator is aansprakelijk voor de 
uitvoering van de reisdiensten die in de 
pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht 
of deze diensten door de organisator of door 
andere reisdienstverleners worden verricht.

Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd gelden 
voor de doorverkoper die in een lidstaat is 
gevestigd de verplichtingen voor organisatoren 
die zijn vastgelegd in dit hoofdstuk, afdeling 
1 tot 4, tenzij de doorverkoper bewijst dat de 
organisator aan de voorwaarden opgesomd in 
deze hoofdstukken voldoet.

MVT: De ORG is aansprakelijk voor de goede 
uitvoering van alle reisdiensten waarop de PRO 
betrekking heeft. Het gaat over reisdiensten die 

door de ORG zelf, maar evengoed door andere 
reisdienstverleners worden uitgevoerd. De ORG 
kan zijn aansprakelijkheid dus niet uitsluiten of 
beperken voor fouten of tekortkomingen van reis-
dienstverleners. Artikel 13 van de RL geeft boven-
dien LS de mogelijkheid om in hun nationaal 
recht bepalingen te handhaven of in te voeren op 
grond waarvan ook de DV voor de uitvoering van 
de PRO verantwoordelijk is. Deze optie werd niet 
weerhouden. 

Er moet daarentegen wel rekening worden 
gehouden met artikel 20 van de RL in de 
hypothese dat de ORG buiten de Europese 
Economische ruimte is gevestigd. Indien de 
ORG buiten de Europese Economische ruimte is 
gevestigd, is de DV wel verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de PRO, tenzij de DV bewijst dat 
de ORG toch bepaalde in dit wetsontwerp opge-
somde verplichtingen zal nakomen

A contrario, ingeval de ORG binnen de Europese 
Economische ruimte is gevestigd, is de DV nooit 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de PRO.

Geef uw klanten een
veilig gevoel mee op reis.

*  De personenbijstand en de gewaarborgde prestaties in het buitenland worden gedekt door ATV n.v., verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht, Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015. 
De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgische recht, Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0403.471.597 Brussel, FSMA nr. 011210 cA, evenals 
door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, 
Klachtendienst, 44 Wetstraat, 1040 Brussel of per mail tot complaint@touring.be. Indien u geen voldoening krijgt kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 
02/547.59.75. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op 
onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.

Adviseer Family personen & voertuig* 
bij elke autovakantie. 
Bescherm uw klanten alsof het uw eigen kinderen 
zijn. Met een  familieformule personen & voertuig 
van Touring is het hele gezin en de auto gedekt 
tijdens de vakantie.  Met een onbeperkte terug-
betaling van medische en repatriëringskosten, 
en een vervangwagen tot 15 dagen in Europa. 
Meer info op 02 286 31 38 en via 
adm.sales@touring.be.

mailto:complaint@touring.be
http://www.touring.be/
mailto:adm.sales@touring.be
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VN 45: Een DV (reisbemiddelaar) die 
optreedt voor een buitenlandse tourope-
rator die gevestigd is binnen de EER, kan 
zijn klant, bij geschillen, dus verwijzen naar 
betrokkene. Of de RZ het hem in dank zal 
afnemen dat hij in Duitsland, Nederland of 
enige ander land moet procecderen is nog 
een andere zaak.

AFDELING 2 »NON-CONFORMITEIT

VN 46: hier wordt (te) veel ruimte aan de 
RZ geboden om de eventuele of vermoede 
fouten van de ORG naar eigen inzicht te 
beoordelen. 

Artikel 34
De reiziger stelt de organisator zonder 
onnodige vertraging rekening houdend 
met de omstandigheden van het geval, in 
kennis van een eventuele non-conformiteit 
die hij tijdens de uitvoering van een in de 
pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst 
heeft geconstateerd.

MVT (…): Om te oordelen of er sprake is van 
onnodige vertraging moet rekening worden 
gehouden met de specifieke omstandigheden 
van het geval. De RZ is met andere woorden 
verplicht om de non-conformiteit te melden 
zodra dit voor hem mogelijk is. Er kan 
rekening worden gehouden met laattijdigheid 
van de melding bij het bepalen van een 
prijsvermindering of schadevergoeding, 
wanneer een dergelijke mededeling de 
schade had kunnen voorkomen of beperken. 
Indien een RZ bijv. een non-conformiteit 
ervaart tijdens een rondreis in een afgelegen 
gebied waar er geen communicatienetwerk 
beschikbaar is, zal die RZ die non-conformiteit 
niet onmiddellijk kunnen meedelen aan de 
ORG.

Artikel 35
Indien een van de reisdiensten niet conform 
de pakketreis-overeenkomst wordt uitgevoerd, 
verhelpt de organisator aan die  
non- conformiteit, tenzij dat:

➵1° onmogelijk is, of

➵2° onevenredig hoge kosten met zich 
brengt, rekening houdend met de mate 
van non- conformiteit en de waarde van de 
desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit 
niet overeenkomstig dit artikel verhelpt, zijn 
artikelen 47 tot 52 van toepassing.

MVT: Dit artikel is enkel geldig indien de 
non-conformiteit geen aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de pakketreis 
zoals een kamer zonder uitzicht in plaats 
van een kamer met uitzicht of een zitplaats 
in een andere categorie dan gevraagd tijdens 
een theatervoorstelling. Het principe is dat 
de non-conformiteit door de ORG wordt 
verholpen wanneer dit mogelijk is.  
Indien de ORG de non-conformiteit niet  
kan oplossen, omdat dit onmogelijk is of  
omdat de kost hiervoor onredelijk hoog 
zou zijn, zijn de regels in verband met 
prijsvermindering en schadevergoeding zoals 
omschreven in de artikelen 47 tot 52 van 
toepassing.

Artikel 36
Onverminderd de uitzonderingen in artikel 
35, heeft de reiziger, indien de organisator 
de non-conformiteit niet binnen een door 
de reiziger bepaalde redelijke termijn 
verhelpt, de mogelijkheid dit zelf te doen en 
om terugbetaling van de nodige uitgaven te 
verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert 
de non- conformiteit te verhelpen, of indien een 
onmiddellijke oplossing is vereist.

MVT: De RZ geeft aan de ORG een redelijke 
termijn om de non-conformiteit te verhelpen. 
Wanneer de ORG de non-conformiteit niet 
binnen die redelijke termijn verhelpt, kan de 
RZ dat zelf doen. In dat geval kan de RZ om 
terugbetaling van de noodzakelijke uitgaven 
verzoeken, tenzij het verhelpen van de 
non-conformiteit voor de ORG onmogelijk was 
of tenzij de kost daarvoor onredelijk hoog was.



In sommige gevallen is het bepalen van een 
termijn niet nodig, met name wanneer de ORG 
weigert om de non-conformiteit te verhelpen 
of wanneer onmiddellijk herstel nodig is. Deze 
laatste hypothese geldt bijv. wanneer, als gevolg 
van een vertraging van een door de ORG ter 
beschikking gestelde bus, de RZ een taxi moet 
nemen om zijn vlucht te halen.

Artikel 37
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, 
waaronder begrepen de terugkeer van de 
reiziger naar de plaats van vertrek, niet kan 
worden verricht zoals overeengekomen in de 
pakketreisovereenkomst, biedt de organisator, 
zonder bijkomende kosten voor de reiziger, met 
het oog op de voortzetting van de pakketreis 
andere geschikte arrangementen aan van, 
indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere 
kwaliteit dan deze die in de overeenkomst zijn 
bepaald.

Indien de andere voorgestelde arrangementen 
leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit 
dan in de pakketreisovereenkomst is bepaald, 
kent de organisator aan de reiziger een 
passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde 
arrangementen slechts afwijzen indien zij 
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de 
pakketreisovereenkomst is afgesproken, 
of indien de toegekende prijsvermindering 
ontoereikend is.

MVT: De ORG biedt de RZ andere geschikte 
diensten aan wanneer een aanzienlijk deel van 
de reisdiensten waarop de PRO betrekking 
heeft niet kan worden verstrekt. De doelstelling 
is altijd om de voortzetting van de pakketreis 
mogelijk te maken

Het vervoer voor de terugkeer van de RZ wordt 
als een aanzienlijk deel van de reisdiensten 
beschouwd. “Terugkeren” betekent niet alleen 
de terugkeer naar de plaats waar de reis een 
aanvang heeft genomen.

Het principe is dat de ORG voor minstens 
evenwaardige reisdiensten zorgt, zonder dat 
hij daarvoor enige kost mag aanrekenen aan 
de reiziger. Als de voorgestelde alternatieven 
van lagere kwaliteit zijn, wordt aan de RZ 
een passende prijsvermindering toegekend. 
Wanneer alternatieven van mindere kwaliteit 
worden voorgesteld of wanneer de prijsver-

mindering die de ORG hiervoor wil toekennen, 
onvoldoende is, mag de RZ deze weigeren. 
Omgekeerd kan de RZ ze niet weigeren, 
wanneer de diensten die in vervanging worden 
voorgesteld van gelijke of hogere kwaliteit zijn 
of wanneer de toegekende prijsvermindering 
passend is.

Artikel 38
Indien de non-conformiteit aanzienlijke 
gevolgen heeft voor de uitvoering van de 
pakketreis en de organisator deze niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling 
van een opzegvergoeding opzeggen en, 
in voorkomend geval, overeenkomstig de 
artikelen 47 tot 52, om een prijsvermindering 
en/of een schadevergoeding verzoeken.

Indien er geen andere arrangementen kunnen 
worden voorgesteld of de reiziger de andere 
voorgestelde arrangementen overeenkomstig 
artikel 37, derde lid, verwerpt, heeft de reiziger, 
in voorkomend geval, ook zonder opzegging 
van de pakketreisovereenkomst, recht op 
prijsvermindering en/of schadevergoeding, 
overeenkomstig de artikelen 47 tot 52.

Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, 
voorziet de organisator in de door het eerste 
en tweede lid, bedoelde gevallen ook in 
repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig 
vervoer, zonder onnodige vertraging en zonder 
bijkomende kosten voor de reiziger.

MVT: In het specifieke geval dat er niet enkel 
sprake is van non-conformiteit, maar van 
non-conformiteit die de uitvoering van de pakket-
reis aanzienlijk verstoort, zoals een volledige 
overboeking van het gewenste hotel, is dit artikel 
van toepassing. Twee situaties zijn geviseerd.

In het eerste geval verhelpt de ORG de  
non- conformiteit niet binnen de door de  
RZ bepaalde redelijke termijn. Deze laatste 
kan dan beslissen om de PRO op te zeggen. De 
opzegging is kosteloos en bovendien kan de  
RZ ook een prijsvermindering en/of schadever-
goeding zoals omschreven in de artikelen 47 
tot 52 vragen. In het tweede geval is het onmo-
gelijk om andere arrangementen voor te stellen 
of weigert de RZ de andere voorgestelde arran-
gementen. Deze laatste heeft ook recht op een 
passende prijsvermindering en/of een schade-
vergoeding, zelfs zonder opzegging.
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Indien in deze twee gevallen de pakketreis 
passagiersvervoer omvat, wordt er door de 
ORG bovendien zonder onnodige vertraging en 
zonder bijkomende kosten voor de RZ ook voor-
zien in repatriëring met gelijkwaardig vervoer.

VN 47: de RZ krijgt hier de mogelijk-
heid om in de organisatie van de reis in te 
grijpen. Dit is onaanvaardbaar.

Artikel 39
Indien er, als gevolg van onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden, niet 
kan worden gezorgd voor de terugkeer 
van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator 
de kosten van de nodige accommodatie, indien 
mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor 
ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

Indien de toepasselijke Uniewetgeving inzake 
passagiersrechten voor het desbetreffende 
vervoersmiddel voor de terugkeer van de 
reiziger in langere termijnen voorziet, zijn deze 
van toepassing.

MVT: Wanneer het door onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden onmogelijk is 
te zorgen voor de terugkeer van de RZ zoals 
voorzien, draagt de ORG de kosten van de nood-
zakelijke accommodatie voor hoogstens drie 
nachten per RZ. Er is dus enkel een verplich-
ting tot het verstrekken van accommodatie. Er 
is geen verplichting voor de ORG om voedsel en 
drank aan te bieden aan de reizigers.

Indien de Uniewetgeving inzake passagiers-
rechten voorziet in een langere periode dan drie 
overnachtingen, dan geldt deze langere periode. 
De ratio legis van deze bepaling is dat een RZ die 
een pakketreis boekt, nooit minder beschermd 
mag zijn dan diegene die een afzonderlijke reis-
dienst boekt.

VN 48: deze regels zijn duidelijk geïnspi-
reerd door de consumentenorganisaties 
en gebaseerd op de vulkaanuitbarsting in 
IJsland. Zij zijn haalbaar voor luchtvaart-
maatschappijen en grote touroperators, 
die een gespreid risico hebben, maar niet 
voor gespecialiseerde reisorganisatoren 
die in hun (enige) bestemmming met deze 
verplichting worden geconfronteerd.

Artikel 40
De beperking van de kosten bedoeld in artikel 
39 is niet van toepassing op personen met 
beperkte mobiliteit in de zin van artikel 2, onder 
a), van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van 
het Europees parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit die per lucht-
vervoer reizen, op personen die hen begeleiden, 
op zwangere vrouwen, op alleenreizende minder-
jarigen en op personen die specifieke medische 
bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 
48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis 
is gesteld van hun bijzondere behoeften.

De organisator mag zich niet beroepen op onver-
mijdbare en buitengewone omstandigheden 
om aansprakelijkheid in de zin van artikel 39 te 
beperken indien de betrokken vervoerder zich 
daarop krachtens het toepasselijke recht van de 
Unie niet kan beroepen.

MVT (…): Personen met een beperkte mobili-
teit zijn alle personen wier mobiliteit bij het 
gebruik van vervoer verminderd is door een 
lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, 
permanente of tijdelijke) beperking, een intel-
lectuele beperking of stoornis, of enige andere 
oorzaak van beperking, of ten gevolge van leef-
tijd, en wier situatie vereist dat zij passende 
aandacht krijgen en dat de aan alle passagiers 
verstrekte diensten aan hen worden aangepast. 
Die personen genieten de specifieke bescher-
ming van Verordening (EG) nr. 1107/2006.

De ORG draagt, in principe zonder beperking, 
alle kosten van de noodzakelijke accommodatie 
voor die personen wanneer het door onvermijd-
bare en buitengewone omstandigheden onmo-
gelijk is te zorgen voor hun terugkeer zoals 
voorzien in de PRO, op voorwaarde dat zij de 
ORG ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis stelden van hun bijzondere 
behoeften. Er is dus in principe geen beperking 
van drie nachten per reiziger, tenzij de orga-
nisator gebruik maakt van een vervoerder die 
zich op een toepasselijk recht van de Unie kan 
beroepen.

VN 49: op een dergelijke overdreven regel-
geving is slechts één antwoord mogelijk: 
wie reizen voor personen met een beper-
king organiseert kiest best voor het statuut 
van v.z.w., waarbij men volledig buiten deze 
wetgeving valt.
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AFDELING 3 »CONTACTNAME

Artikel 41
De reiziger kan berichten, verzoeken of 
klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot 
de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze 
berichten, verzoeken of klachten zonder 
onnodige vertraging aan de organisator door.

MVT: Om het de RZ die een probleem of een 
vraag heeft, zo makkelijk mogelijk te maken, 
wordt hem ook de mogelijkheid gegeven 
om via de DV bij wie zij de pakketreis heeft 
gekocht, contact op te nemen met de ORG. Uit 
dit artikel mag evenwel niet worden afgeleid 
dat de ORG de RZ zou kunnen verplichten 
altijd via de DV te werken. De RZ moet te allen 
tijde rechtstreeks contact kunnen nemen met 
de ORG zelf.

Artikel 42
Om te beoordelen of de in de artikel 
41 bedoelde berichten, verzoeken of 
klachten binnen de gestelde termijn of de 
verjaringstermijn zijn ingediend, wordt de 
inontvangstneming door de doorverkoper 
beschouwd als inontvangstneming door de 
organisator.

MVT: Gekoppeld aan het recht van de RZ  
om zich tot de DV te wenden in verband met 
de uitvoering van de PRO, wordt voorzien 
dat de ontvangst van zijn bericht door de 
DV wordt beschouwd als de ontvangst door 
de ORG. Bijgevolg kan de ORG bijv. geen 
vertraging inroepen in de communicatie door 
de RZ bij non-conformiteit, indien deze laatste 
de DV heeft gewaarschuwd binnen de vereiste 
termijn maar deze zelf de informatie niet of 
laattijdig aan de ORG heeft overgemaakt.  
De datum van ontvangst van het bericht door 
de DV zal ook bepalend zijn om na te gaan  
of de termijn die de RZ heeft gelaten aan  
de ORG om de non-conformiteit op te lossen 
redelijk is.

AFDELING 4 »VERPLICHTING TOT BIJSTAND

Artikel 43
De organisator biedt zonder onnodige 
vertraging passende bijstand aan de reiziger 
die in moeilijkheden verkeert, waaronder 
begrepen de in artikel 39 bedoelde 
omstandigheden, in het bijzonder door:

➵1° nuttige informatie te verstrekken over 
medische diensten, plaatselijke autoriteiten en 
consulaire bijstand;

➵2° de reiziger te helpen bij het gebruik van 
communicatie op afstand en bij het vinden van 
andere reisarrangementen.

Artikel 44
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van 
opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de 
organisator voor deze bijstand een redelijke 
vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt 
in geen geval meer dan de werkelijke kosten 
gedragen door de organisator.

MVT: De ORG mag geen bijstand weigeren 
aan een RZ die zich opzettelijk of wegens zijn 
nalatigheid in de situatie bedoeld in artikel  
43 verkeert (..).

AFDELING 5 »AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR BOEKINGSFOUTEN

Artikel 45
De professioneel is aansprakelijk voor 
elke fout door technische gebreken in het 
boekingssysteem die aan hem te wijten is en, 
indien hij heeft aanvaard de boeking van een 
pakketreis te regelen, is hij aansprakelijk voor 
fouten die tijdens het boekingsproces worden 
gemaakt.

Artikel 46
Een professioneel is niet aansprakelijk voor 
boekingsfouten die aan de reiziger te wijten  
zijn of die door onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden worden veroorzaakt.
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HOOFDSTUK 4 - 
PRIJSVERMINDERING, 
SCHADEVERGOEDING EN 
VERHAALRECHT

AFDELING 1 »PRIJSVERMINDERING EN 
SCHADEVERGOEDING

Artikel 47
De organisator kent een prijsvermindering 
of een schadevergoeding toe aan de reiziger 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
afdeling

Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd gelden 
voor de doorverkoper de verplichtingen voor 
organisatoren die zijn vastgelegd in deze 
afdeling, tenzij de doorverkoper bewijst dat de 
organisator hieraan voldoet.

Artikel 48
De reiziger heeft recht op een passende 
prijsvermindering voor iedere periode waarin 
er sprake was van non-conformiteit van de 
verleende diensten, tenzij de organisator 
bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger 
te wijten is.

Artikel 49
De reiziger heeft recht op passende 
schadevergoeding van de organisator voor 
alle schade die hij oploopt als gevolg van 
non- conformiteit. De schadevergoeding wordt 
zonder onnodige vertraging uitbetaald

Artikel 50
De reiziger heeft geen recht op 
schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is 
aan:

➵1° de reiziger

➵2° een derde die niet bij de uitvoering 
van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de 
non-conformiteit niet kon worden voorzien of 
voorkomen, of

➵3° onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden

Artikel 51
§1. Voor zover internationale verdragen waarbij 
de Europese Unie partij is, grenzen stellen aan 
de voorwaarden waaronder een dienstverlener 
die een reisdienst verleent die deel uitmaakt 
van een pakketreis, schadevergoeding 
moet betalen, of aan de hoogte van die 
schadevergoeding, gelden die grenzen ook 
voor de organisator.

§2. Voor zover internationale verdragen 
waarbij de Unie geen partij is, grenzen 
stellen aan schadevergoedingen die door 
een dienstverlener moeten worden betaald, 
kan de Koning grenzen stellen aan de 
schadevergoeding die door de organisator 
moet worden betaald

§3. In andere gevallen kan in de 
pakketreisovereenkomst de schadevergoeding 
die de organisator moet betalen, worden 
beperkt, behalve voor persoonlijk letsel 
of opzettelijk dan wel door nalatigheid 
veroorzaakte schade, en mits zij ten minste 
driemaal de totale reissom van de pakketreis 
bedraagt.

MVT: Dit artikel heeft als doel, met het 
oog op de samenhang, de bepalingen van 
de RL te doen overeenstemmen met de 
internationale verdragen over reisdiensten 
en met de wetgeving van de Unie inzake 
passagiersrechten. 

Wanneer de ORG aansprakelijk is voor het 
niet of niet goed uitvoeren van de reisdiensten 
waarop de PRO betrekking heeft, moet de ORG 
zich te kunnen beroepen op de beperking van 
de aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals:

- (…) het Verdrag van Montreal (…)
- (…) het Verdrag betreffende het internationale 

spoorwegvervoer – (…) het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers en 
hun bagage over zee (…)

In het geval internationale verdragen die 
de Unie niet binden en die de door de 
reisdienstverlener te betalen schadevergoeding 
beperken, kunnen de LS overeenkomstige 
grenzen stellen aan de schadevergoeding die 
door de ORG moet worden betaald.
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Indien België, maar niet de Unie, is toegetreden 
tot een internationaal verdrag waarin 
beperkingen van de schadevergoedingen 
zijn opgenomen, kan de Koning dien 
overeenkomstig deze schadevergoeding 
beperken.

In de andere gevallen, met name wanneer 
geen internationale verdragen bestaan, 
mag in de PRO de door de ORG te betalen 
schadevergoeding worden beperkt, voor zover 
deze beperking niet geldt voor persoonlijk 
of opzettelijke letsel dan wel voor door 
nalatigheid veroorzaakte schade, en voor zover 
zij ten minste driemaal de totale reissom van 
de pakketreis bedraagt.

VN 50: dit moet nog worden geregeld bij 
Koninklijk besluit (vergadering FOD/sector 
14/02/2017).

Artikel 52
§1. Elk recht op schadevergoeding of 
prijsvermindering uit hoofde van deze wet laat 
onverlet de rechten van reizigers uit hoofde van:

➵1° Verordening (…) tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige 
vertraging van vluchten (…).

➵2° Verordening (…) betreffende de 
rechten en verplichtingen van reizigers in het 
treinverkeer;

➵3° Verordening (…) betreffende de 
aansprakelijkheid van vervoerders van 
passagiers over zee bij ongevallen;

➵4° Verordening (…) betreffende de rechten 
van passagiers die over zee of binnenwateren 
reizen (…);

➵5° Verordening (…) betreffende de rechten 
van autobus- en touringcarpassagiers (…);

➵6° internationale verdragen

§2. Reizigers hebben het recht krachtens deze 
wet en die verordeningen en internationale 
overeenkomsten vorderingen in te dienen. 

De schadevergoeding of prijsvermindering 
uit hoofde van deze wet en de uit hoofde 
van die verordeningen en internationale 
overeenkomsten toegekende compensatie  
of prijsvermindering worden met elkaar 
verrekend om te voorkomen dat te veel 
schadevergoeding wordt uitgekeerd.

VN 51: dit betekent dat inderdaad de 
ORG de schadevergoedingen die hij moet 
betalen mag verrekenen met de bedragen 
die de reiziger op basis van de diverse 
Verordeningen al heeft verkregen.

AFDELING 2 »VERHAALRECHT

Artikel 53
Wanneer een organisator of, overeenkomstig 
artikel 47, een doorverkoper een 
schadevergoeding betaalt, een 
prijsvermindering toekent of aan andere  
uit deze wet voortvloeiende en voor hem 
geldende verplichtingen voldoet, hebben  
zij het recht heeft om verhaal te halen 
op derden die hebben bijgedragen aan 
de gebeurtenis die heeft geleid tot de 
schadevergoeding, prijsvermindering of  
andere verplichtingen.
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HOOFDSTUK 5 - BESCHERMING  
BIJ INSOLVENTIE

AFDELING 1 »PRINCIPE

MVT: De bescherming bij insolventie moet 
afdoende zijn. Doeltreffendheid houdt in dat 
de bescherming beschikbaar wordt van zodra 
wegens financieel onvermogen reisdiensten 
niet worden uitgevoerd, niet of slechts ten dele 
zullen worden uitgevoerd, of ingeval de reis-
dienstverleners reizigers verplichten ervoor te 
betalen. Financieel onvermogen is niet enkel 
faillissement, maar evengoed staking van beta-
ling en liquiditeitsproblemen.

Het huidige systeem voorziet dat er een speci-
fieke verzekeringsovereenkomst moet worden 
aangegaan bij een verzekeringsonderneming 
die gemachtigd is om dergelijke verrichtingen 
uit te oefenen. Het verkrijgen van een derge-
lijke verzekeringsovereenkomst hangt af van 
het voldoen van de verzekeringsnemer aan 
bepaalde financiële en verzekeringsvoor-
waarden.

De verzekeringsovereenkomst heeft als voor-
werp het terugbetalen van de bedragen welke 
reeds voldaan zijn bij het sluiten van de over-
eenkomst en het repatriëren van de reizi-
gers indien de reis reeds een aanvang heeft 
genomen.

Artikel 54
§1. De in België gevestigde organisatoren 
stellen zekerheid voor de terugbetaling van 
alle reeds door of namens reizigers betaalde 
bedragen voor zover de desbetreffende 
diensten als gevolg van de insolventie van deze 
organisatoren niet worden verricht.

Indien passagiersvervoer in de 
pakketreisovereenkomst is inbegrepen, stellen 
de organisatoren ook zekerheid voor de 
repatriëring van de reizigers. Er kan worden 
aangeboden de pakketreis voort te zetten.

VN 52: de verzekeraar moet het recht 
krijgen om de voortzetting van de reis 
eventueel af te dwingen.

§2. In geval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte is gevestigd, gelden 
voor de in België gevestigde doorverkoper 
de verplichtingen voor organisatoren die 
zijn vastgelegd in dit hoofdstuk tenzij de 
doorverkoper bewijst dat de organisator 
hieraan voldoen.

MVT: (…) Overweging 41 van de RL stelt dat 
LS kunnen voorschrijven dat de DV ook voor-
zien in bescherming bij insolventie.  
Deze optie werd (voorlopig) niet weerhouden 
(zie ook VN 11). 

Indien de organisator echter buiten de 
Europese Economische ruimte is gevestigd, 
zal de DV ervoor moeten zorgen dat de RZ in 
geval van insolventie is beschermd. Wanneer 
hij kan aantonen dat de buitenlandse ORG aan 
de wettelijke voorwaarden inzake insolventie 
voldoet, is hij ontheven van die verplichting.

Artikel 55
De organisatoren die niet in een lidstaat 
gevestigd zijn en pakketreizen verkopen of te 
koop aanbieden in België, of die dergelijke 
activiteiten op enigerlei wijze op België richten, 
zijn verplicht dezelfde zekerheid te stellen, als 
bedoeld in artikel 54 en overeenkomstig de 
voorwaarden voorzien in artikel 60.

VN 53: hoe gaat men dit controleren en 
handhaven?

Artikel 56
De in de artikelen 54 en 55, bedoelde 
zekerheid is afdoende en dekt redelijkerwijs 
voorzienbare kosten. 

Zij dekt tevens de in verband met pakketreizen 
door of namens reizigers betaalde bedragen, 
rekening houdend met de duur van de periode 
tussen de aanbetaling en de definitieve 
betaling en de volledige uitvoering van de 
pakketreizen, alsmede de geraamde kosten 
voor repatriëring in geval van insolventie van de 
organisator.

MVT (…): Algemeen gesproken moet de 
zekerheid dus een voldoende hoog percentage 
van de pakketreizenomzet van de ORG 
bestrijken. De zekerheid kan afhankelijk 
zijn van factoren zoals de soort verkochte 
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pakketreis, onder meer wat betreft de 
vervoerswijze of de reisbestemming, en 
van eventuele wettelijke beperkingen of de 
toezeggingen van de ORG, en desgevallend de 
DV, inzake het bedrag aan vooruitbetalingen 
dat hij mag aanvaarden en het tijdstip van 
de betaling daarvan vóór het begin van de 
pakketreis. Hoewel voor de berekening van de 
benodigde dekking kan worden uitgegaan van 
de recentste bedrijfsgegevens, zoals de omzet 
van het laatste boekjaar, zijn de organisatoren, 
en desgevallend de doorverkopers, verplicht 
om bij verhoogd risico de bescherming bij 
insolventie aan te passen, onder meer bij 
een aanmerkelijke stijging in de verkoop van 
pakketreizen.

VN 53: deze toelichting is niet relevant 
aangezien de verzekering tegen financiele 
onvermogen (insolventie) in principe geen 
plafond kent.

Artikel 57
De bescherming bij insolventie van een orga-
nisator komt ten goede aan reizigers ongeacht 
hun woonplaats, de plaats van vertrek of de 
plaats van verkoop van de pakketreis, en onge-
acht de lidstaat waar de entiteit die instaat voor 
de bescherming bij insolventie, is gevestigd.

Artikel 58
Indien de uitvoering van de pakketreis wordt 
beïnvloed door de insolventie van de organisator, 
wordt de zekerheid kosteloos ter beschikking 
gesteld om repatriëring te verzekeren en, indien 
nodig, de financiering van accommodatie in 
afwachting van de repatriëring.

Artikel 59
Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden 
terugbetalingen op verzoek van de reiziger 
zonder onnodige vertraging verricht.

VN 54: dit in tegenstelling tot de vroegere 
RCW waar de repatriëring een einde maakte 
aan de (financiële) verplichtingen van de 
garantiesteller. Dit zal de kostprijs van de 
garantiestelling aanzienlijk verhogen.
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Artikel 60
De Koning bepaalt de vorm en de voorwaarden 
waaraan deze zekerheden moeten voldoen.

VN 55: er is geen enkele reden om aan de 
Belgische vorm van garantiestelling iets te 
veranderen.

AFDELING 2 »WEDERZIJDSE  
ERKENNING EN ADMINISTRATIEVE 
SAMENWERKING

Artikel 61
Elke bescherming bij insolventie die een 
organisator biedt, overeenkomstig het recht 
van de lidstaat waar hij zijn vestiging heeft, 
wordt erkend als in overeenstemming met de 
artikelen 54 tot en met 60.

Artikel 62
De minister van Economie duidt een centraal 
contactpunt aan om de administratieve 
samenwerking en het toezicht op organisatoren 
die actief zijn in verschillende lidstaten, te 
vergemakkelijken.

VN 56: wij kijken met belangstellling uit 
hoe de overheden, in België en alle andere 
EU LS dit zullen organiseren.

“ Wij kijken met belangstellling 
uit hoe de overheden dit  
zullen organiseren.”

http://www.nmbs-europe.com/agent


TITEL 4 - GEKOPPELDE 
REISARRANGEMENTEN

HOOFDSTUK 1 - BESCHERMING 
BIJ INSOLVENTIE EN 
INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Artikel 65
Professionelen die gekoppelde 
reisarrangementen faciliteren, stellen 
zekerheden voor de terugbetaling van alle 
bedragen die zij ontvangen van reizigers, voor 
zover een reisdienst, die deel uitmaakt van 
een gekoppeld reisarrangement ten gevolge 
van hun insolventie niet wordt verleend. Indien 
deze professionelen de partij zijn die voor 
het passagiersvervoer verantwoordelijk is, 
dekt de zekerheid ook de repatriëring van 
de reiziger. De artikelen 55 tot 64, zijn van 
overeenkomstige toepassing.

MVT: Professionelen die GR faciliteren zijn 
verplicht om te voorzien in bescherming bij 
insolventie met betrekking tot de terugbetaling 
van de door hen ontvangen betalingen en, 
wanneer zij aansprakelijk zijn voor het 
passagiersvervoer, met betrekking tot de 
repatriëring van de reizigers.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een 
professioneel die een GR faciliteert, zich enkel 
moet beschermen tegen insolventie voor 
wat betreft de effectief door hem ontvangen 
betalingen en enkel voor zover de reisdienst 
niet kan worden uitgevoerd ten gevolge zijn 
eigen insolventie. JU
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Artikel 63
Het centrale contactpunt stelt alle nodige 
informatie beschikbaar over hun nationale eisen 
voor bescherming bij insolventie en de entiteit 
of entiteiten die instaan voor de bescherming 
bij insolventie voor specifieke organisatoren die 
op hun grondgebied zijn gevestigd. 

Dat contactpunt biedt aan de contactpunten 
van de lidstaten toegang tot alle beschikbare 
overzichten van organisatoren die voldoen 
aan hun verplichtingen op het gebied van 
bescherming bij insolventie. Dergelijke 
overzichten zijn openbaar toegankelijk, ook 
online.

Artikel 64
Het centrale contactpunt beantwoordt 
verzoeken van andere lidstaten, in verband 
met de bescherming bij insolventie die 
een organisator biedt, zo spoedig mogelijk, 
rekening houdend met de urgentie en 
complexiteit van de aangelegenheid.  
Een eerste antwoord wordt in elk geval niet 
later dan vijftien werkdagen na de ontvangst 
van het verzoek gegeven.

VN 57: op het eerste zicht kan alleen de 
overheid van een LS informatie inwinnen 
bij het contactpunt van een andere LS.
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Om aan deze dubbele informatieverplichting te 
voldoen, verstrekt de professioneel die een GR 
faciliteert de nodige informatie aan de RZ door 
middel van een gepast standaardinformatiefor-
mulier.

Reizigers worden er dus door middel van 
de standaardinformatieformulieren van op 
de hoogte gebracht dat er geen pakketreis 
maar wel een GR wordt geboekt, dat er geen 
aanspraak kan worden gemaakt op alle rechten 
van de E.U. die voor pakketreizen gelden, dat 
de betrokken reisdienstverleners zelf verant-
woordelijk zijn voor de goede uitvoering van 
hun reisdienst en ten slotte dat er een beperkte 
bescherming tegen insolventie bestaat.

Er zijn vijf verschillende standaardinformatie-
formulieren:

- het standaardinformatieformulier A voor GR in 
de zin van artikel 2, 2°, lid 1, a), van dit wetsont-
werp welke online worden gefaciliteerd door 
een vervoerder die retourtickets verkoopt;

- het standaardinformatieformulier B voor  
GR in de zin van artikel 2, 2°, lid 1, a), van dit 
wetsontwerp welke online worden gefacili-
teerd door een andere professioneel dan een 
vervoerder die retourtickets verkoopt;

- het standaardinformatieformulier C voor GR in 
de zin van artikel 2, 2°, lid 1, a), van dit wetsont-
werp wanneer de overeenkomsten in de gelijktij-
dige fysieke aanwezigheid van de professioneel 
(die geen vervoerder is die retourtickets verkoopt) 
en de reiziger worden gesloten;

- het standaardinformatieformulier D indien 
de professioneel die een online aangeboden 
GR in de zin van artikel 2, 2°, lid 1, b), van dit 
wetsontwerp faciliteert, een vervoerder is die 
retourtickets verkoopt;

- het standaardinformatieformulier E indien de 
professioneel die een online aangeboden GR in 
de zin van artikel 2, 2°, lid 1, b), van dit wetsont-
werp faciliteert, een andere professioneel is dan 
een vervoerder is die retourtickets verkoopt.

Indien een bepaald soort reisarrangement niet 
wordt voorzien in de hierboven omschreven 
standaardinformatieformulieren verstrekt de 
professioneel die het GR faciliteert, toch de 
daarin opgenomen informatie. 

Ingeval van een GR bestaat de eerste reisdienst 
bijv. uit hotelovernachtingen en de tweede 
reisdienst is de huur van een wagen. Indien de 
professioneel die het GR faciliteert, die ook de 
hoteluitbater is, insolvent is geworden, zal zijn 
waarborg de terugbetaling van alle ontvangen 
bedragen van de RZ moeten dekken. Indien in 
hetzelfde voorbeeld de autoverhuurder insolvent 
wordt, zullen de daarvoor betaalde bedragen 
daarentegen niet kunnen worden teruggevorderd.

Artikel 66
Alvorens de reiziger wordt gebonden door een 
overeenkomst die leidt tot de totstandkoming 
van een gekoppeld reisarrangement, 
wijst de professioneel die een gekoppeld 
reisarrangement faciliteert, ook indien hij niet 
in een lidstaat is gevestigd maar dergelijke 
activiteiten op enigerlei wijze op een lidstaat 
richt, op duidelijke, begrijpelijke en in het oog 
springende wijze op het volgende:

➵1° de reiziger kan geen aanspraak maken 
op de rechten die uitsluitend gelden voor 
pakketreizen uit hoofde van deze wet, en elke 
dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor 
de goede contractuele uitvoering van zijn eigen 
diensten ; en

➵2° de reiziger kan aanspraak maken 
op bescherming bij insolventie in 
overeenstemming met artikel 65

Om aan dit artikel te voldoen, verstrekt 
de professioneel die gekoppelde 
reisarrangementen faciliteert die informatie aan 
de reiziger door middel van het desbetreffende 
standaardformulier opgenomen in bijlage 
II, of, indien een bepaalde soort gekoppeld 
reisarrangement niet in de in die bijlage 
vervatte formulieren is terug te vinden, de 
daarin opgenomen informatie

MVT: Professionelen die GR faciliteren hebben 
een dubbele informatieverplichting. Een 
professioneel die een GR aanbiedt moet de RZ 
meedelen dat hij geen pakketreis koopt en dat 
de afzonderlijke reisdienstverleners uitslui-
tend aansprakelijk zijn voor de goede uitvoe-
ring van hun eigen overeenkomsten. De RZ 
wordt daarnaast geïnformeerd dat er aanspraak 
kan worden gemaakt op bescherming bij insol-
ventie. Deze bescherming dekt de terugbetaling 
van de gestorte sommen en, desgevallend, de 
repatriëring.
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Dit is bijv. het geval wanneer een GR per telefoon 
wordt afgesloten. De te verstrekken informatie 
moet in elk geval voor de worden meegedeeld 
vooraleer een contract wordt aangegaan met de 
professioneel die het GR faciliteert.

VN 57: het gebruik van de standaardfor-
mulieren lijkt ons in een dergelijke mate 
gecompliceerd dat wij vrezen voor de prakti-
sche toepassing er van. 

Artikel 67
Indien de professioneel die gekoppelde 
reisarrangementen faciliteert, de bepalingen 
van de artikelen 65 en 66 niet naleeft, zijn 
de rechten en verplichtingen zoals bedoeld 
in de artikelen 16 à 18, 29 tot 32, 33, lid 1, 
34 tot 44 en 47 tot 52 van toepassing op 
de reisdiensten die deel uitmaken van het 
gekoppeld reisarrangement.

MVT: Het niet naleven van de informatiever-
plichtingen door de professioneel die een GR 
faciliteert, heeft zware gevolgen. Indien de 
informatieverplichtingen niet worden nage-
leefd, zullen een aantal verplichtingen die 
gelden voor pakketreizen, dan van toepassing 
zijn op de reisdiensten die deel uitmaken van 
een GR. Deze verplichtingen hebben betrek-
king op de overdracht van de overeenkomst, de 
opzegging, de aansprakelijkheid in geval van 
non-conformiteit, de contactname door de RZ, 
de verplichting tot bijstand alsook de prijsver-
mindering en de schadevergoeding.

Artikel 68
Indien een gekoppeld reisarrangement 
tot stand komt door de sluiting van een 
overeenkomst tussen een reiziger en een 
professioneel die niet de professioneel is die 
het gekoppeld reisarrangement faciliteert, stelt 
die professioneel de professioneel die het 
gekoppeld reisarrangement faciliteert in kennis 
van de sluiting van de betrokken overeenkomst.

MVT: De professioneel waarbij de tweede reis-
dienst is geboekt moet de professioneel die de 
boeking van de aanvullende reisdienst heeft 
gefaciliteerd op de hoogte brengen van het 
sluiten van die tweede overeenkomst. Op die 
manier is de professioneel waarbij de eerste 
reisdienst werd geboekt op de hoogte van de 
boeking van de tweede reisdienst en bijgevolg 
van het ontstaan van het GR.

HOOFDSTUK 2 - 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
BOEKINGSFOUTEN

Artikel 69
De professioneel is aansprakelijk is voor 
elke fout door technische gebreken in het 
boekingssysteem die aan hem te wijten is, 
en, indien hij heeft aanvaard de boeking 
van reisdiensten die deel uitmaken van een 
gekoppeld reisarrangement te regelen, is 
hij aansprakelijk voor fouten die tijdens het 
boekingsproces worden gemaakt.

Artikel 70
Een professioneel is niet aansprakelijk voor 
boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn 
of die door onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden worden veroorzaakt.

TITEL 5 - DWINGEND  
KARAKTER VAN DE WET

Artikel 71
Reizigers kunnen geen afstand doen van de 
rechten die zij genieten uit hoofde van deze 
wet. Contractuele regelingen of verklaringen 
van een reiziger die direct of indirect inhouden 
dat hij afstand doet van de rechten die uit 
hoofde van deze wet geniet, of dat deze 
rechten worden beperkt, of die bedoeld zijn om 
de toepassing van deze wet te ontduiken, zijn 
van rechtswege nietig

Artikel 72
Een verklaring van een organisator van een 
pakketreis of van een professioneel die 
een gekoppeld reisarrangement faciliteert, 
die inhoudt dat hij uitsluitend optreedt als 
reisdienstverlener, als tussenpersoon of in een 
andere hoedanigheid, of dat een pakketreis of 
gekoppeld reisarrangement geen pakketreis 
of gekoppeld reisarrangement is, ontslaat 
deze organisator of professioneel niet van de 
verplichtingen die krachtens deze wet op hun 
rusten.



TITEL 6 - VORDERINGEN IN 
RECHTE EN SANCTIES

HOOFDSTUK 1 - VORDERINGEN  
IN RECHTE

Artikel 73
De verjaringstermijn voor het indien van 
vorderingen op grond van deze wet is twee jaar. 
Deze verjaringstermijn begint te lopen vanaf de 
datum die in de overeenkomst is bepaald voor 
het einde van de pakketreis of het gekoppeld 
reisarrangement.

MVT (…): De minimumtermijn van twee jaar 
voor het indienen van een vordering, zoals dit 
is voorzien in de richtlijn, wordt overgenomen. 
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt 
naargelang de vordering al dan niet betrekking 
heeft op het overlijden, de verwondingen of 
enige andere aantasting van de fysieke of 
geestelijke integriteit van de reiziger.

De termijn begint te lopen vanaf de datum die 
in de overeenkomst is bepaald voor het einde 
van de pakketreis of het GR. Als er meerdere 
overeenkomsten voor één pakketreis of één GR 
zijn afgesloten, is het de contractueel voorziene 
einddatum van de laatste reisdienst waarmee 
rekening moet worden gehouden (….).

HOOFDSTUK 2 - VORDERING T 
OT STAKING

Artikel 74
De voorzitter van de rechtbank van koophandel 
stelt het bestaan vast en beveelt de staking van 
zelfs onder het strafrecht vallende daden die 
een inbreuk op de bepalingen van deze wet 
uitmaken. De bepalingen van de van boek XVII, 
titel 1 “Vordering tot staking” van het Wetboek 
van economisch recht, zijn op deze wet van 
toepassing.

HOOFDSTUK 3 - 
STRAFRECHTELIJKE SANCTIES

Artikel 75
Zij die de bepalingen overtreden van deze wet 
en haar uitvoeringsbesluiten worden gestraft 
met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 
25.000 euro, behalve voor wat de artikelen 54 
en 65 betreft. Zij die de bepalingen overtreden 
van de artikelen 54 en 65 worden gestraft 
met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 
50.000 euro

Artikel 76
In geval van herhaling binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen van een in kracht van 
gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde 
inbreuk, worden de maxima van de geldboeten 
verdubbeld.

HOOFDSTUK 4 - DE OPSPORING 
EN VASTSTELLING VAN INBREUKEN

Artikel 77
§1. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lokale en federale politieambtenaren, zijn de 
ambtenaren die de minister van Economie in 
toepassing van artikel XV.2, §1, van het Wetboek 
van economisch recht heeft aangesteld, bevoegd 
om de inbreuken op deze wet en haar uitvoe-
ringsbesluiten op te sporen en vast te stellen

§2. De opsporing en vaststelling van inbreuken 
bedoeld in deze wet gebeuren overeenkomstig 
de bepalingen van boek XV, titel 1, hoofdstuk 
1, van de Wetboek van economish recht 
betreffende de opsporing en vaststelling van 
inbreuken.

§3. Het door deze ambtenaren opgesteld 
proces- verbaal heeft bewijskracht tot bewijs 
van het tegendeel

§4. Een afschrift van het proces-verbaal wordt 
binnen dertig dagen na vaststelling van de 
inbreuk aan de overtreder bij aangetekende 
zending met ontvangstmelding betekend of 
hem overhandigd. Het proces-verbaal kan 
ook per fax of elektronische post worden 
meegedeeld. Indien geen reactie volgt op 
de mededeling per fax of elektronische post 
wordt deze via aangetekende zending met 
ontvangstmelding opgestuurd
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“ De minimumtermijn van 2 jaar  
voor het indienen van een  
vordering, zoals dit is voorzien in  
de richtlijn, wordt overgenomen.”



§5. In de uitoefening van hun ambt kunnen 
de in paragraaf 1 bedoelde ambtenaren de 
bijstand van de politiediensten vorderen

Artikel 78
§1. Wanneer is vastgesteld dat een 
handeling een inbreuk op deze wet en 
haar uitvoeringsbesluiten vormt, kunnen 
de ambtenaren bedoeld in artikel 77 een 
waarschuwing richten tot de overtreder waarbij 
die tot stopzetting van de handeling wordt 
aangemaand.

De waarschuwing wordt de overtreder ter 
kennis gebracht binnen een termijn van dertig 
dagen volgend op de dag van de vaststelling 
van de feiten, bij aangetekende zending met 
ontvangstmelding of door de overhandiging 
van een afschrift van het proces-verbaal van 
waarschuwing. De waarschuwing kan ook per 
fax of elektronische post worden meegedeeld. 
Indien geen reactie volgt op de waarschuwing 
per fax of elektronische post wordt deze via 
aangetekende zending met ontvangstmelding 
opgestuurd.

Wanneer de overtreder niet kan worden 
geïdentificeerd op de dag van de inbreuk 
begint de termijn van dertig dagen te lopen 
op de dag waarop de ambtenaren bedoeld in 
artikel 77 de vermoedelijke overtreder van de 
inbreuk met zekerheid konden identificeren.

De waarschuwing vermeldt:

➵1° de ten laste gelegde feiten en de 
geschonden wettelijke of reglementaire 
bepaling of bepalingen;

➵2° de termijn waarbinnen voormelde feiten 
dienen te worden stopgezet;

➵3° dat, indien aan de waarschuwing geen 
gevolg wordt gegeven, ofwel de procureur 
des Konings zal ingelicht worden ofwel de 
transactieprocedure bedoeld in artikel 79 zal 
toegepast worden;

➵4° dat de toezegging van de overtreder 
om de inbreuk stop te zetten, openbaar kan 
worden gemaakt

§2. In geval van toepassing van paragraaf 1, 
wordt het proces-verbaal pas bezorgd aan 
de procureur des Konings, wanneer aan de 
waarschuwing geen gevolg is gegeven binnen 
de in paragraaf 1, vierde lid, 2°, bedoelde 
termijn en er geen toepassing wordt gemaakt 
van de transactieprocedure bedoeld in  
artikel 79.

§3. De ambtenaren bedoeld in artikel 77 
kunnen openbaar maken dat een onderneming 
heeft toegezegd om een in deze wet bedoelde 
inbreuk stop te zetten

Artikel 79
§1. Wanneer zij inbreuken op deze wet of haar 
uitvoeringsbesluiten vaststellen, kunnen de 
door de minister van Economie aangestelde 
ambtenaren een som voorstellen, waarvan 
de vrijwillige betaling door de overtreder de 
strafvordering doet vervallen.

In dat geval krijgt de overtreder de 
mogelijkheid om elk proces-verbaal tot 
vaststelling van een inbreuk waarop het 
voorstel betrekking heeft vooraf in te zien en 
zich daarvan een afschrift te doen afgeven

De tarieven alsook de betalings- en 
inningswijzen van deze transactie worden door 
de Koning vastgesteld

De geldsom bedoeld in lid 1 van deze 
paragraaf mag niet hoger zijn dan het 
maximumbedrag van de strafrechtelijke 
geldboete die wegens de vastgestelde inbreuk 
kan worden opgelegd, verhoogd met de 
opdeciemen

§2. In geval van toepassing van paragraaf 1, lid 
1, wordt het proces-verbaal pas toegezonden 
aan de procureur des Konings als de overtreder 
niet is ingegaan op het voorstel tot transactie 
of de voorgestelde geldsom niet heeft betaald 
binnen de daarvoor bepaalde termijn

§3. De binnen de aangegeven termijn 
uitgevoerde betaling doet de strafvordering 
vervallen, behalve indien tevoren een klacht 
gericht werd aan de procureur des Konings, 
de onderzoeksrechter verzocht werd een 
onderzoek in te stellen of indien het feit bij een 
rechtbank aanhangig gemaakt werd. In deze 
gevallen worden de betaalde bedragen aan de 
overtreder teruggestort. JU
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HOOFDSTUK 2 - 
OVERGANGSBEPALING

Artikel 81
De reglementaire bepalingen genomen in 
uitvoering van de wet van 16 februari 1994 
tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling, die niet strijdig zijn met 
deze wet blijven van kracht totdat ze worden 
opgeheven of vervangen door besluiten ter 
uitvoering van deze wet genomen.

VN 58: voorlopig worden de regels van de 
insolventieverzekering dus behouden.

HOOFDSTUK 3 - 
INWERKINGTREDING

Artikel 82
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018. Ze 
is van toepassing op overeenkomsten gesloten 
vanaf die datum.

VN 59: aangezien de reisprogramma’s 
doorgaans per seizoen (1 april tot 30 
oktober en 1 november tot 31 mei) worden 
gepubliceerd is die datum niet uitvoerbaar. 
Het wordt dus best 1 november 2018 (winter 
2018/2019). De FOD Economie stelt dat de 
datum van inwerkstelling dwingend is. Er 
zal echter contact worden opgenomen net de 
Europese Commissie en de andere LS.

TITEL 7 - SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 - 
OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 80
Worden opgeheven

➵1° de wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het contract tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling;

➵2° het koninklijk besluit van 1 februari 
1995 tot vaststelling van de voorwaarden 
van de verzekering van de professionele 
aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en 
de reisbemiddelaars jegens de reizigers;

➵3° het koninklijk besluit van 11 juli 2003 
houdende vaststelling van bijzondere regels 
inzake prijsaanduiding in de reizensector;

➵4° het ministerieel besluit van 19 september 
1994 waarbij de ambtenaren aangewezen 
worden om de inbreuken op de wet van  
16 februari 1994 tot regeling van het contract 
tot reisorganisatie en reisbemiddeling, op te 
sporen en vast te stellen



Deelnemers overleg
Voor de FOD Economie: Véronique Andrieux, Bruno 
Andries, Geneviève Tomson, Katrijn Verlee, Lieve 
Callebaut - voor ABTO: Ilse Meyers, Pieter-Jan 
Pollentier, Geert Van de Velde – voor FBAA Veerle De 
Boeck - voor VVR: Antoon van Eeckhout en Fred Van 
Bellinghen - voor BTO: Bernard Tuyttens en Erik Van 
Hoornyck - voor Horeca Vlaanderen: Danny van Assche 
en Eve Diels - voor ETTSA: Frederic Aertsens - voor 
Vlara: Carl Appels - voor UPAV: Anne-Sophie Snyers 
en Jean-Philippe Cuvelier - voor Test-Aankoop: Anne 
Moriau en Julie Frère – voor Garantiefonds: Mark De 
Vriendt – voor Amlin: Lieven Depaepe.

Verzekering Professionele Aansprakelijkheid 
Reisbureaus (PAR)
Tot opperste verbazing van de sector wordt de 
verplichte verzekering Professionele Aansprakelijkheid 
Reisbureaus (PAR of BA) niet voorzien. Noch in de  
RL noch in de RP&GRW wordt er melding van gemaakt, 
ondanks het feit dat deze veplichting al sedert  
1976 in België en sedert 1994 in de E.U. bestaat. 
De FOD Economie beweert dat deze verplichting niet 
in de wet kan worden opgenomen - voor het kabinet 
economsiche zaken: Francis Derycke (enkel de 
introductievergadering).

Algemene voorwaarden (Geschillencommissie)
Vanzelfsprekend zal deze nieuwe wet aanleiding 
geven tot totaal nieuwe Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden. In normale omstandigheden zou de 
Geschillencommissie Reizen hier een leidende rol 
moeten spelen. Blijkbaar is hier nog geen enkel 
initiatief genomen.

Besluit
Wij hebben sterk de indruk dat het kabinet van 
economische zaken en de FOD Economie niet van plan 
zijn om hun ontwerp bij te sturen of aan te passen.  
Het overleg met de sector is dus blijkbaar enkel 
bedoeld als “schaamlapje”. E
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Op zoek naar  
een nieuwe kracht 

in uw team?

VVR plaatst gratis 
vacatures voor 

haar leden.

Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

VVR plaatst  
gratis uw CV.

www.vvr.be

VVR is erkend door de ministers van 
toerisme, cultuur, mobiliteit  

en middenstand. Wij worden voor 
problemen die ons aanbelangen, 

niet alleen geconsulteerd door hoger 
genoemde departementen, maar hebben 

ook contact met de ministeries van 
financiën, buitenlandse betrekkingen, 

economische zaken en onderwijs.  
Wij zetelen in diverse organen  

o.a. Hoge raad voor  
zelfstandig ondernemen,  
IATA-agency programme  

joint council, enz.

De VVR is tevens geassocieerde 
beroepsfederatie van UNIZO.

Wij verdedigen de belangen van het  
beroep in het algemeen en die van onze 
leden in het bijzonder, bij alle instanties  
en verder op o.m. volgende terreinen:

ADVIESBUREAU: de VVR stelt een adviesbureau ter 
beschikking dat u kan bijstaan bij uw commerciële 
problemen die de bevoegdheid van de vereniging 
overschrijden.

ARBITRAGE: de VVR bemiddelt in geschillen tussen 
collega's onderling en met leveranciers.

BEDRIJFSINFORMATIE: onze informatiedienst 
vertelt u (confidentieel) alles over verdachte klanten en 
leveranciers.
 
CONGRESSEN: de VVR organiseert, minstens om de 
drie jaar een eigen internationaal congres.

FISCALITEIT/BTW: de VVR helpt en adviseert bij 
betwistingen met deze instanties.
 
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN: de VVR ligt 
aan de basis van de Geschillencommissie en heeft 
medebeslissende stem in bestuur en werking. Wij 
vertegenwoordigen de sector in het rechtsprekend 
Arbitraal College.

ILLEGALE VERKOOP:  
de VVR beteugelt, met alle middelen, verkoop of 
bemiddeling door niet-bevoegden, dient klachten in, 
voert processen, eist dwangsommen.

INDIVIDUELE BIJSTAND:  
de voornaamste opdracht van de VVR is en  
blijft de individuele bijstand in elk economisch, 
sociaal of persoonlijk probleem dat u kan 
overkomen.

INFORMATIE: de VVR beschikt over een enorme 
documentatie in verband met de reis-industrie. 
Samen met een databank staat deze ter beschikking 
van de leden. Een bibliotheek staat, op afspraak, ter 
beschikking van leden en geïnteresseerden.
 
INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING:  
de VVR is lid van de United Federation of Travel 
Agents Associations (UFTAA/FUAAV), een door de 
UNO erkende mondiale vertegenwoordiging van het 
beroep.

JURIDISCHE DIENST:  
onze juridische dienst beschikt over de beste 
specialisten in verband met rechtspraak in onze 
sector. Gratis en deskundig juridisch advies  
bespaart u een veelvoud van uw lidgeld.  
Deze dienstverlening gaat tot aan eventuele 
dagvaarding.

MODELCONTRACT: de VVR streeft naar 
eenvormige contracten, formulieren en algemene 
verkoopsvoorwaarden. In de relatie met de klanten 
resulteerde dit in een modelcontract en algemene 
voorwaarden.

OPLEIDING: de VVR adviseert de onderwijs-
programma's die toerisme tot voorwerp hebben. 
In ons eigen Instituut voor de Reisagent worden tal 
van praktische cursussen georganiseerd.

PLICHTENLEER: de VVR interpreteert de 
plichtenleer en licht toe wat mag en niet mag in uw 
relaties met klanten, leveranciers en collega's.

PUBLIC RELATIONS: de VVR vertegenwoordigt  
het beroep ten overstaan van de media 
 
SAMENWERKING: de VVR stimuleert commerciële 
samenwerking onder reisagenten.
 
SCHULDVORDERING: de VVR helpt bij  
het incasseren van moeilijke vorderingen.

TUCHTCOLLEGE: de VVR beslecht op een 
dwingende wijze geschillen tussen leden. 

VLAAMSE SOLIDARITEIT REISGELDEN (VSR):  
de VVR bemiddelt bij een groeps-verzekering  
(eventueel inbegrepen in het lidmaatschap)  
voor de verplichte verzekering garantiestelling (artikel 
36 reiscontractenwet).

WETGEVING: de VVR bestudeert de wetgeving  
die ons beroep aanbelangt en benadert de politici  
om deze wetgeving evenwichtig op  
te stellen.

DIENSTENPAKKET  
VERENIGING VLAAMSE 

REISBUREAUS
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VVR ontwikkelde samen met

KBC, EMS en Mentoring Systems

Pay by Mail
Ontdek Pay by Mail en de gunstige tarieven  

voor VVR leden op

VVR.be

(inloggen)

Meer info of vragen?  

anke@vvr.be

“Laat uw klanten  
online betalen  

via een eenvoudig  
en veilige tool”

http://vvr.be/
mailto:anke@vvr.be


Vraag uw zakelijke krediet aan op
kbc.be/kandattegenmorgen

Aanbod voor zakelijke kredieten met een maximum van 150 000 euro. Voor meer info zie kbc.be/kandattegenmorgen.

Binnen

24u
antwoord.

Ja,
dat kan!
Want vanaf nu krijgt u al 
binnen 24u het antwoord 
op uw zakelijke krediet-

aanvraag.

Kan dat 
tegen 

morgen?

ADV_KBC_Kredieten24_A4_N.indd   1 19/01/17   08:18

http://kbc.be/kandattegenmorgen
http://kbc.be/kandattegenmorgen


ONTDEK  
KLEURRIJK INDIA.
Ontdek Mumbai met Brussels Airlines. 
5 vluchten per week.

brusselsairlines.com 
of je reisagentschap.

NIEUW!

MUMBAI
Vanaf maart 2017.

http://brusselsairlines.com/

