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UPDATE: FAQ 2 naar aanleiding van het Ministerieel Besluit (MB) van 
20 maart 2020 en de aanpassing ervan op 3 april 2020  – VVR–UPAV 
 

1. De organisator zou steeds het reiskantoor moeten vermelden op 
de tegoedbon?   

 
De tegoedbon wordt uitgegeven voor het bedrag dat aan de organisator wordt betaald. En alleen voor 
dat bedrag. Het MD geeft aan dat de tegoedbon moet worden uitegeven op naam van de klant voor het 
bedrag dat door de klant werd betaald. In de template van het tegoedbonmodel dat we hebben 
uitgewerkt, wordt duidelijk vermeld dat deze is gekoppeld aan een agentschap, omdat het kantoor er 
ook wordt vermeld. Indien de organisator failliet zou gaan, wordt ook aangegeven dat de 
insolventieverzekering van de organisator tussenkomt. De insolventieverzekeraars dringen er daarom 
ook op aan dat bij de tegoedbon alle relevante documenten met betrekking tot betalingen, PO-nummer, 
bestelbon, reisbevestigingen door de klant/het agentschap worden bewaard, om een eventuele 
terugbetaling in geval van faillissement te vergemakkelijken. 
 

2. Hebben touroperators het recht om agenten commissies in 
rekening te brengen op reizen die onder de tegoedbon vallen. 

 
Commissies worden over het algemeen aan het reisagentschap/doorverkoper betaald wanneer het 
saldo wordt betaald. Indien enkel het voorschot betaald werd, is deze vraag niet aan de orde aangezien 
het reisagentschap/doorverkoper zijn commissie pas ontvangt bij het betalen van het saldo van de reis. 
Als het saldo is betaald door de klant en door het agentschap aan de organisator, verdient het 
aanbeveling dat de commissie ook wordt betaald aan het reisbureau/doorverkoper, zoals sommige 
organisatoren al doen. We raden onze TO-leden dan ook aan om hetzelfde te doen. Dit geeft beide 
partijen ademruimte en zorgt gegaraneerd voor een sterkere toekomstige vertoouwensband en zorgt 
er eveneens voor dat het distributienetwerk toekomstgericht sterk blijft. 
 

3. Wat is de maximale duur van deze tegoedbon om rekening mee 
te houden?   

 
Zie Guidelines en FAQ versie 1, het MB geeft aan dat de tegoedbon minstens 1 jaar geldig moet zijn. Het 
is aan de organisator om in het belang van de reiziger de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. 
 

4. Verzekeren het GFG en AMLIN de tegoedbon ‘ad vitam 
aeternam’? Zo niet, hoe lang verzekeren ze deze bon? 

 
Het GFG en Amlin dekken de tegoedbonnen voor de duur van de waardebonnen. Zie FAQ versie 1 
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5. Verzekering (Touring, Allianz, VAB, enz...) moeten zich ertoe 
verbinden zodat reisverzekering (annulering, bijstand ...) 
uitgesteld kan worden in lijn met de geldigheid van de 
tegoedbon? 

 
Zie FAQ versie 1. De reisverzekering maken geen deel uit van de waarde van de tegoedbon. Ze worden 
verkocht als nevenproduct. Bovendien, elke verzekeringsmaatschappij heeft hierin zijn eigen aanpak en 
beleid. Sommigen annuleren gewoon de polis voor de geannuleerde reis (VAB), anderen stellen de 
verzekering uit tot de gebruiksduur van de tegoedbon. Wees ervan verzekerd dat ook zij er alles aan 
doen om de nodige flexibiliteit in te bouwen.  
 

6. Verzekeringsmaatschappijen die met terugwerkende kracht hun 
algemene voorwaarden wijzigen (Touring): is het legaal? 

 
Touring honoreert wel degelijk alle bestaande en afgesloten polissen. Voor nieuwe polissen kunnen zij 
uiteraard steeds hun beleid aanpassen. 
 

7. Hoe moet het verder op het niveau van de 
luchtvaartmaatschappijen. Er is vandaag geen uniformiteit. Is 
hier uniformiteit in te krijgen? 

 
- Refund, of regelrechte terugbetaling? Dit is wat Europa de luchtvaartmaatschappijen oplegt. Ze 

hebben echter dezelfde liquiditeitsproblemen zoals de rest van de sector. 
- EMD of voucher op naam dan de organisator of reisbureau/doorverkoper en niet op naam van de 

oorspronkelijke reiziger om zo de organisator of het reisbureau/doorverkoper meer flexibiliteit te 
geven? 
De dedominering van het ticket zodat het werd gevraagd aan verschillende carriers en wordt ook 
bij IATA bepleit. 

- Flexibiliteit over de uitsteltermijn - Voorbeeld: Emirates stelt een uitstel van 2 jaar voor van de 
uitgiftedatum 
We hebben deze vragen meegenomen in onze gespprekken met Brussels Airlines en bij uitbreiding 
de Lufthansa-group. Zij evalueren onze vragen en beloofden ons snel terug te koppelen. Via het 
commerciëel team van TUI werd hetzelfde verzoek ook gericht aan TUI-Fly om zo meer eenheid te 
verkrijgen. We hopen via deze weg een en ander in beweging te zetten aangezien het niet mogelijk 
is om iedere maatschappij appart te benaderen. Beide partijen pasten hun politiek reeds aan in de 
goede richting al geeft ons dit als sector nog niet voldoende flexibiliteit en daarom blijven VVR en 
UPAV ook hier de nodige druk zetten. 
Deze en andere punten blijven ook op de agenda staan in het overleg met IATA. 
Daarnaast zijn VVR en UPAV nu ook op Europees niveau geregistreerd in het Transparantieregister. 
Hierop volgde overleg met het Kabinet van Europees Commissaris voor Consumentenzaken Didier 
Reynders waar een volledig onderbouwd dossier werd ingediend om er net voor te zorgen dat ook 
de B2B consumenten beschermt worden en de volledige supplychain afgedekt wordt. Het dossier 
wordt eveneens overgemaakt aan het Kabinet van Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton 
en het Kabinet van Commissaris voor Vervoer Adina Valean.  
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8. Onze klanten verblijven voor een langere periode in het 
buitenland zoals verblijven van één jaar voor een jaar, 
verschillende concrete voorbeelden: 

- Klanten die uit vrije wil op de bestemming willen blijven en dit schriftelijk hebben bevestigd. Wie is 
er verantwoordelijk?  

Opgelet, de pakketreizenwet is heel duidelijk op dit punt: zelfs met de instemming van de 
klant, is het de organisator die verantwoordelijk is en blijft. Je kan je verantwoorlelijkheid 
op deze manier dus niet ontlopen.  

De enige manier om de verantwoordelijkheid effectief op te zeggen is de klant te vragen 
om het contract op te zeggen.  

- Anderen die naar huis wilden gaan en ook onze voorwaarden schriftelijk accepteerden en zeiden 
dat het hun persoonlijke beslissing was. Wie dient deze kosten te dragen?  

Logischerwijs heeft de organisator de verplichting om ze te repatriëren. Als de klant een 
annuleringsverzekering heeft, is het de verzekering die speelt.  

- Een derde geval waarin we werden gedwongen om ze te repatriëren omdat de betrokken 
gastgezinnen (via WEB) hen niet meer willen opvangen en waardoor "tegen" hun zin dienden terug 
te keren aangezien de klant ter plaatse wilde blijven. Bovendien betalen we wijzigingskosten voor 
de vluchten wat zorgt voor meer verliezen.  

Volgens de PRW is het de organisator die verantwoordelijk voor het compenseren van 
onbetaalde diensten en retourkosten. Het is aan organistator om deze kosten van de 
organisatie ter plaatse (WEB) te claimen en zo zijn schade te beperken. 

9. Quid met de retroactiviteit van tegoedbons voor schoolreizen. 
Heel wat scholen  annuleerden hun schoolreizen vóór de 
aankondiging van 13 maart (het negatieve advies van de FOD 
BUZA). Daarom werden de contractuele 
annuleringsvoorwaarden toegepast. Is er een terugwerkende 
kracht op de verplichting om de in dit geval een tegoedbon uit te 
geven of niet? Dit ondanks het feit dat het Ministerie van 
Onderwijs de scholen toen reeds schoolreizen afrade.  

Indien de school zijn reis annuleerde op het ogenblik dat er nog geen negatief reisadvies was is de school 
inderdaad gehouden de contractuele annuleringskosten betalen. Het Kabinet Muylle informeerde het 
Ministerie van Onderwijs ook binnen deze context over de PRW. Het verdient uiteraard aanbeveling om 
met de betrokken scholen samen met met respect voor alle betrokken partijen naar oplossingen te 
zoeken. Mogelijk ben je er in geslaagd om de kosten ter plaatse gedeeltelijk te recuperen en kan je op 
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deze manier de impact voor de betrokken school minimaliseren. Het spreekt voor zich dat een reële 
administratieve kost voor de gehele verwerking wel doorgerekend zal moeten worden.  

10. Vraag van een organisator: In het geval de tegoedbon 
alleen het voorschot dekt... we hebben 3000 euro ontvangen en 
het agentschap 5000 euro.  Geven we dan een tegoedbon van 
3000 euro en het agentschap een tegoedbon van 2000 euro? 

  
Het is enkel de organisator die een “tegoedbon” mag uitgeven en dit op naam van de reiziger met 
vermelding van het reisbureau/doorverkoper. 
Hier zijn twee mogelijkheden: 
- Het reisburau/doorverkoper stort het saldo meteen door aan de organisator en deze maakt dan 

voor de totaal betaalde reissom een tegoedbon uit die via het reisbureau/doorverkoper aan de 
reiziger.  

- Het reisbureau/doorverkoper stort het saldo van 2000 euro onmiddellijk terug aan de reiziger 
binnen het kader van de coronacrisis. De organisator maakt een tegoedbon van 3000 euro op, op 
naam van de klant die dan via het reisbureau/doorverkoper ook aan de reiziger wordt overgemaakt.  

 

11. Wat wanneer de oranisator netto prijzen doorgeeft aan het 
reisbureau doorverkoper die er zelf zijn marge of commissie 
dient aan toe te voegen? De klant het reisbureau/doorverkoper 
de brutoprijs betaald, namelijk de nettoprijs en de commissie. 
Wat moet het reisagentschap/doorverkoper doen? Wat moet 
het terugbetalen? Wat is de waarde die de tegoedbon 
uitgegeven door de reisorganisator moet bevatten? 

 
De reisorganisator geeft een tegoedbon ter waarde van het nettobedrag dat via het 
reisbureau/doorverkoper in naam van de reiziger werd ontvangen.   
Het reisbureau/doorverkoper vergoedt de te veel betaalde (in dit geval zijn commissie) onverwijld terug 
aan de klant.  
We herhalen nogmaals dat het reisbureau/doorverkoper geen tegoedbon kan of mag uitgeven.  
Wanneer de tegoedbon door de klant in het betrokken reisbureau/doorverkoper wordt gebruikt, brengt 
de reisagent het saldo van het dossier, d.w.z. zijn commissie, opnieuw in rekening bij de klant.  
Om commerciële redenen om de commissie- en margepolitiek niet vrij te geven is het niet noodzakelijk 
aan te geven aan de reiziger dat dit commissie betreft. Je kan perfect aangeven dat dit het saldo is, dat 
je dit aan de reiziger terugstort en opnieuw zal heffen wanneer de reis opnieuw geboekt wordt. 
Het belangrijkste is dat de reiziger zijn geld niet verliest en dat hij maximaal ingedekt blijft. 
Gevolg gevend aan heel wat vragen van onze leden suggereren we eveneens aan alternatieve manier 
van werken. Deze dient uiteraard tussen beide betrokken partijen afgesproken te worden waarbij 
de betrokken organisator  en doorverkoper in een absolute transparantie samenwerken. De 
organisator maakt een tegoedbon op voor de totale door de reiziger betaalde reissom aan de 
doorverkoper (dus inclusief de commissie). De Doorverkoper maakt op zijn beurt een factuur op aan 
de organisator voor deze commissie. (opgepast, er dient dan 21% BTW toegepast te worden op dit 
luik). 
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Concreet: Een reis die netto, bijvoorbeeld 5.000 euro kost. Echter, het reisagentschap/doorverkoper 
verkoopt met een commissie, tegen een prijs van 5.600 euro. De organisator geeft op dat ogenblik een 
tegoedbon ter waarde van 5.000 euro (die door het reisagentschap/doorverkoper uiteraard dient 
doorgestort te zijn aan de organisator). De reisagent/doorverkoper betaald zijn klant nu de overige 600 
euro terug. Hij zal deze opnieuw in rekening brengen bij het gebruik van de tegoedbon. Ofwel geeft de 
reisoganisator een tegoedbon van 5.600 euro uit op naam van de reiziger met vermelding van de 
doorverkoper en maakt de doorverkoper een factuur op ter waarde van 600 euro voor de commissie.  
 

12. Welke annuleringsvoorwaarden moeten bij het uitstellen 
van een reis worden toegepast? 

 
De tegoedbon is een betaalmiddel. De voorwaarden voor het annuleren van de nieuw geboekte reis 
zullen van toepassing zijn. Dit zijn de algemen voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en jouw 
eigen Bijzondere Voorwaarden. 
 

13. De reizigers betaalden het saldo van de reis niet, echter de 
domiciliëring voor de reis is wel doorgelopen naar de organisator 
toe, zonder dat het saldo geïnd werd.  Wat moet de reisagent 
doen? 

 
Het reisbureau/doorverkoper moet de organisator helder informeren en bewijzen dat de klant alleen 
het voorschot heeft betaald.  
Het reisbureau/doorverkoper moet aan de boekhouding van de reisorganistor deze bewijzen van de  
betaling van de klant voorleggen.  
De reisorganisator betaald in dit geval de teveel geïnde gelden terug aan het reisbureau/doorverkoper 
en bezorgt een tegoedbon ter waarde van het effectieve bedrag dat de reiziger betaalde. 
Opgelet: indien de organisator op zijn beurt de betaalde reisdiensten reeds betaalde aan zijn 
leveranciers verdient het aanbeveling om hier tussen professionals een gedegen commerciële oplossing 
voor te vinden. De reiziger kan echter maar steeds een voucher ontvangen voor de waarde van het door 
hem betaalde bedrag. 
 

14. Het reisagentschap ontvangt een annulering op 22 maart 
voor een reis die gepland is om plaats te vinden op 30/04. 
Voorlopig geldt het advies van de crisiscel en FOD BUZA tot en 
met 19/04. Kan het reisagentschap de contractuele 
annlueringsvoorwaarden toepassen?  

 
Op basis van de beslissingen van de crisiscel geldt het uitreisadvies vanuit België tot en met 19 april 
2020. Als de reis plaatsvindt naar een bestemming waar er vandaag geen lockdown is vastgelegd en er 
op het ogenblik van de geplande afreis geen lockdown geldt en de reis op die datum uitegvoerd kan 
worden binnen het kader van de reisovereenkomst (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen vliegen 
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normaal op deze bestemming, de hotels zijn open, bezienswaardigheden kunnen bezocht worden ...), 
dan ja, de kunnen annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.  
Wanneer dit niet het geval is heeft de klant recht op de tegoedbon om zijn reis uit te stellen. 
We beseffen dat dit op dit ogenblik moeilijk in te schatten is, maar zullen moeten wachten op de verdere 
beslissingen van de crisiscel en de FOD BUZA en deze dan evalueren. 
 

15. Jongeren verblijven een jaar in het buitenland: 
verantwoordelijkheid van de organisator. 
 

Casus 1: De klanten/jongeren willen er uit eigen vrije wil verblijven en hebben dit schriftelijk bevestigd. 
Wie is verantwoordelijk voor alle kosten ter plaatse, repatriëring?  
Het eerste wat moet bekeken worden is of de repatriëringsverzekering van de klant soelaas kan brengen 
en deze dus aanspreken. Indien de verzekering niet dekt, is de wet op dit punt zeer duidelijk: het is de 
organisator die verantwoordelijk is voor de terugkeer van de reiziger en dus voor de kosten die verband 
houden met deze beslissing. De enige manier om van deze verantwoordelijkheid af te komen is de klant 
te vragen het contract te verbreken door middel van een aangetekend schrijven waarin hij bevestigt dat 
hij jou van alle verantwoordelijkheid ontslaat. Anders moet jij de jongeren naar België repatriëren en de 
kosten ervan op zich nemen, voor zover hun verzekering deze kosten niet dekt.  
 
Casus 2: Sommige klanten wilden eerder terugkeren, voor de lockdown van het land waar ze verbleven 
en de lockdown in België, en accepteerden de schriftelijke voorwaarden van het agentschap waarin 
stond dat het hun persoonlijke beslissing was om terug te keren.  
Er was geen op het ogenblik van de vervroegde terugkeer geen reden om deze beslissing te nemen. Er 
was geen lockdown op dat ogenblik op de bestemming, er was geen lockdown in België en er gold geen 
negatief reisadvies van BUZA. De kosten vallen integraal ten laste van de reiziger die ze mogelijk kan 
verhalen op zijn verzekering indien deze dat toestaat. De organisator is wel gehouden te assisteren en 
te informeren. 
 
Casus 3: Het agentschap is verplicht om de reizigers te repatriëren omdat de gastgezinnen hen daar niet 
meer willen hebben vanwege het risico die de epidemie met zich meebrengt. De klant had graag willen 
blijven.  
Volgens de wet is het de organisator die verantwoordelijk is voor de vergoeding van de niet genoten 
diensten en de kosten van de repatriëring. Het is aan de organisator om zich vervolgens te beroepen op 
de lokale organisator om deze kosten te kunnen recupereren. In dit geval raden wij jou aan om jouw 
klanten om begrip te vragen en met hen de mogelijkheid te bekijken om deze niet genoten diensten pas 
te vergoeden eens jij van jouw partner de gelden hebt ontvangen. 

 
 

 


