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UPDATE: FAQ 1 naar aanleiding van het Ministerieel Besluit (MB) van 
20 maart 2020 en de aanpassing ervan op 3 april 2020  – VVR–UPAV 
 

Deze werden goedgekeurd door Meester Fred van Bellingen en Meester Olivier Dujardin 

1- Wanneer kan ik een tegoedbon uitgeven? 
 

 Het Ministerieel Besluit (MB) bepaalt dat de overeenkomst van pakketreizen wordt 
geannuleerd,  hetzij door de organisator of door de reiziger alleen vanwege de situatie in 
verband met het coronavirus.   

 Dit MB is voorlopig 3 maanden geldig, sedert het op 20 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad 
werd gepubliceerd. D.w.z. voor een vertrek tussen 20 maart en 20 juni 2020.  Als de situatie dit 
vereist kunnen de genomen maatregelen binnen het kader van dit MB mogelijk worden 
verlengd.   

 Annulering kan niet automatisch gebeuren. Dit moet expliciet gebeuren voor elke reis die 
hieronder zou kunnen vallen. 

 De tegoedbon wordt uitgegeven door de organisator. Wanneer je de rol van tussenpersoon 
hebt, wordt deze "op naam van de reiziger en met vermelding van en via het reisbureau" 
uitgegeven door de organisator (TO) om jouw link met de uiteindelijke klant te waarborgen. Als 
je als organisator hebt gehandeld, moet je zelf deze tegoedbon opmaken en aan de reiziger 
overhandigen. 

 Reizen met een vertrekdatum na 19 juni 2020 kunnen voorlopig niet worden geannuleerd om 
een "corona"-reden, tenzij het land van bestemming de beslissing heeft genomen om zijn 
grenzen na die datum nog steeds te sluiten. Het zal een kwestie zijn van de situatie grondig op 
te volgen en deze case-by-case op basis van de evolutie ervan grondig te evalueren. 

 Reizen die vóór 20 maart 2020 zijn geannuleerd, vallen theoretisch niet onder dit ministerieel 
besluit. Met betrekking tot annuleringen vóór de inwerkingtreding van het ministerieel besluit: 
het besluit voorziet niet in een terugwerkende kracht, maar er kan worden aangevoerd dat de 
verplichting van de organisator om te vergoeden, wordt vervangen door het recht om de 
tegoedbon uit te geven. Met andere woorden, in dit geval is de tegoedbon ook toegestaan. 

NB: 

- Het juridische gevolg van de annulering van de reis is de definitieve en onherroepelijke 
beëindiging van de pakketreisovereenkomst. De pakketreisovereenkomst bestaat niet meer. 

- De tegoedbon is dus een betaalmiddel, waarvan de waarde kan worden gebruikt bij het boeken 
van een nieuwe reis. In de wijziging aanvulling op het MB  die 3 april 2020 (B.S.06.04.2020) is 
aangebracht, staat duidelijk dat de voucher voor elke reis geldig moet zijn. Dit ondanks ons 
eerdere standpunt en de impact die deze nieuwe situatie op de sector heeft. Wij hopen dat 
jouw klanten het belang van het reserveren van een "gelijkaardige" reis, zoals de Franse 
verordening aangeeft, zo goed mogelijk zullen begrijpen. Veel Europese landen hebben het 
tegoedbonnen systeem overgenomen. Alleen Frankrijk heeft deze specifieke bepaling 
betreffende de gelijkaardige reis opgenomen. Andere landen hebben soortgelijke voorwaarden 
aangenomen zoals in België. De tegoedbon heeft een geldigheid van minimaal één jaar geldig. 
Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van afgifte van de tegoedbon aan de reiziger. 
Wanneer de reis effectief wordt geannuleerd, ontvangt de klant de tegoedbon en begint de 
periode te lopen. Er is geen wettelijke verplichting met betrekking tot de geldigheidsduur van 
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de voucher. Het staat elke organisator vrij om de geldigheidsduur te bepalen zoals hij dat wenst. 
Als een luchtvaartmaatschappij ook een voucher voor de reiziger uitgeeft, kan deze voucher ter 
informatie aan de tegoedbon van de touroperator worden gehecht. Op deze manier moedig je 
de reiziger aan via jouw reisbedrijf een reis te boeken bij dezelfde luchtvaartmaatschappij. Als 
organisator mag je in geen geval twee bonnen uitgeven.  De door de organisator uitgegeven 
tegoedbon is ondeelbaar. 

- De pakketreizenwet van 2017 is niet direct van toepassing op de tegoedbon. Ze is echter wel 
van toepassing op de nieuwe reis die via deze tegoedbon wordt geboekt. 

2- Wat is de waarde van de tegoedbon die ik moet uitgeven? 
 

 De tegoedbon moet dezelfde waarde hebben als het door de reiziger betaalde bedrag voor de 
geannuleerde reis. 

 Wanneer de pakketreis een luchtvaartticket omvat waarvoor de reiziger, van de 
luchtvaartmaatschappij op zijn naam reeds een terugbetaling zou ontvangen hebben, dan zal 
dit bedrag in mindering worden gebracht op de tegoedbon. (zie algemene voorwaarden van de 
tegoedbon, punt 9) 

 Als de klant het saldo van zijn reis niet heeft betaald, dekt de tegoedbon alleen de reeds 
betaalde voorschot. 

 Eventuele verzekeringen die werden afgesloten binnen het kader van de reis en die als 
nevendienst verkocht werden worden niet in de te betalen tegoedbon opgenomen. Zie 
verzekeringsvraag hieronder. Hetzelfde geldt voor alle andere nevendiensten die ten laste van 
de reiziger zijn (visa, ESTA, …) 

3- Welke reis kan de klant boeken met deze tegoedbon? 
 

 De tegoedbon is geldig voor dezelfde reizigers. 
 In de wijziging aanvulling op het MB  die 3 april 2020 (B.S.06.04.2020) is aangebracht, staat 

duidelijk dat de voucher voor elke reis geldig moet zijn. Dit ondanks ons eerdere standpunt en 
de impact die deze nieuwe situatie op de sector heeft. Wij hopen dat jouw klanten het belang 
van het reserveren van een "gelijkaardige" reis, zoals de Franse verordening aangeeft, zo goed 
mogelijk zullen begrijpen. Veel Europese landen hebben het tegoedbonnen systeem 
overgenomen. Alleen Frankrijk heeft deze specifieke bepaling betreffende de gelijkaardige reis 
opgenomen. Andere landen hebben soortgelijke voorwaarden aangenomen zoals in België. De 
tegoedbon heeft een geldigheid van minimaal één jaar geldig. Deze termijn begint te lopen 
vanaf de datum van afgifte van de tegoedbon aan de reiziger. Wanneer de reis effectief wordt 
geannuleerd, ontvangt de klant de tegoedbon en begint de periode te lopen. Er is geen 
wettelijke verplichting met betrekking tot de geldigheidsduur van de voucher. Het staat elke 
organisator vrij om de geldigheidsduur te bepalen zoals hij dat wenst. Als een 
luchtvaartmaatschappij ook een voucher voor de reiziger uitgeeft, kan deze voucher ter 
informatie aan de tegoedbon van de touroperator worden gehecht. Op deze manier moedig je 
de reiziger aan via jouw reisbedrijf een reis te boeken bij dezelfde luchtvaartmaatschappij. Als 
organisator mag je in geen geval twee bonnen uitgeven.  De door de organisator uitgegeven 
tegoedbon is ondeelbaar. 

 In het geval de reiziger de bon wenst over te dragen aan andere reizigers voor dezelfde reis en 
wanneer de reisorganisator de mogelijkheid heeft om dit te  realiseren, dan zijn alle 
onvermijdbare kosten binnen het kader van de naamsverandering te laste van de reiziger. 
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4- Hoe lang is de tegoedbon geldig? 
 

 De tegoedbon is minimaal 1 jaar geldig vanaf het ogenblik dat hij wordt uitgegeven. Hierdoor 
kan het zijn, in het geval van bijvoorbeeld school- of gezinsvakanties tijdens de gekende 
schoolvakanties, de tegoedbon mogelijk zou vervallen zijn om in 2021 tijdens dezelfde periode 
op reis te gaan. Zo valt de paasvakantie volgend jaar, 2 weken later dan dit jaar. Het verdient 
dan ook aanbeveling om hier in het belang van de reiziger rekening mee te houden en de 
geldigheidsdatum van de tegoedbon in die zin aan te passen. 

5- Wie ontvangt de tegoedbon? 
 

 De begunstigde van de tegoedbon is diegene voor wie de oorspronkelijke reis werd geboekt. 
Indien de klant zijn tegoedbon aan een andere persoon wil overdragen, heeft de organisator 
het recht, niet de verplichting om dit te doen. De eventuele en onvermijdelijke kosten van 
deze veranderingen zullen door de klant moeten worden gedragen. 

 In het geval van schoolreizen of andere groepsreizen door non-profit organisaties kan de 
tegoedbon op naam van de school of organisatie worden uitgegeven. (zie ook het lexicon 
met betrekking tot schoolvakanties) 

6- Kan de klant de tegoedbon gedeeltelijk gebruiken? 
 

 Het verdient aanbeveling om deze flexibiliteit aan de reizigers toe te kennen zodat hij de bon 
inderdaad gedeeltelijk kan gebruiken. Er kan op dat ogenblik een nieuwe bon ter waarde van 
het saldo opgemaakt worden. 

7- Kan ik een bestandstoeslag toevoegen bij het omboeken? 
 

 Hierover staat in het MD niets gemeld. 

8- Wat met mijn commissie voor mijn bemiddelingsdiensten? 
 

 Het verdient aanbeveling om de commissie, eens het volledige saldo voldaan is aan de 
organisator bij de bemiddelaar te laten aangezien de diensten geleverd zijn. Hiertoe zal 
mogelijk met de verschillende partners onderhandelt dienen te worden. VVR en UPAV hebben 
reeds een aantal initiatieven genomen, en zullen je zeker ondersteunen om dit te realiseren.   

9- Moet ik een tegoedbon uitgeven of kan ik de klant terugbetalen? 
 

 Dit MB bepaalt dat je een tegoedbon mag uitgeven om jouw liquiditeiten te bewaken en te 
behouden voor het geval jouw lokale leveranciers jou niet terugbetalen. Als je een organisator 
bent, en je hebt jouw lokale partners nog niet moeten betalen, ben je uiteraard vrij om de 
reiziger terug te betalen. We adviseren je om twee zeer gegronde redenen om het systeem 
van de tegoedbons standaard toe te passen. Of het nu handelt om reizen die volledig betaald 
zijn dan wel om enkel de betaalde voorschotten. Noteer dat enkel het betaalde bedrag gedekt 
dient te worden door de tegoedbon.  

o Dit door de wet erkende systeem zorgt ervoor dat je in je bedrijf geen cash-out hebt 
waardoor je de liquiditeiten van je onderneming beschermt. 
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o De reiziger wordt op deze manier gebonden aan zowel zijn reisorganisator als aan het 
reisbureau/doorverkoper wat de link biedt om de relatie klant/reisbureau op de 
langere termijn te onderhouden. 

 

10- Kan de klant schadevergoedingskosten claimen na de aankondiging van de 
annulering? 
 

 Neen, de klant kan geen schadevergoeding eisen. 

11- Wat gebeurt er als de tegoedbon niet wordt gebruikt? 
 

 De tegoedbon is een betaalmiddel. De aanpassing van het MB meldt volgende: De tegoedbon 
die niet werd besteed door de reiziger binnen de termijn van één jaar na uitgifte, wordt op 
zijn vraag terugbetaald. De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor 
de terugbetaling. Zodra de vervaldatum is verstreken, gaat de tegoedbon verloren voor de 
klant. Dit betekent enkel dat de klant het recht heeft om de betaling terug te vorderen. In dit 
geval dient de betaling hiervan dan binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf die datum te 
geschieden. 

12. Als de klant een verzekering heeft gekocht voor zijn geannuleerde reis, wordt 
deze dan uitgesteld voor de volgende reis? 
 

 Verzekering maakt geen deel uit van de pakketreis. Sommige verzekeraars annuleren de 
verzekering en vergoeden de klant. Anderen schorten de verzekering op zodat ze voor een 
nieuwe reis gebruikt kan worden. Bespreek dit met jouw verzekeringspartner om het 
uitstel/annulering van de verkochte verzekering praktisch om te zetten. Hou hierbij steeds 
rekening met het belang van je klant. 

 

 


