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Dossiernummer : 2020-03-19/02 

Titel

19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 06-04-2020, zijn verwerkt. 

Nota : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij KB 2020-06-18/01, art. 1

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 20-03-2020 bladzijde : 16588

Inwerkingtreding : 20-03-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1.§ 1. Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in artikel 2, 3°, van de wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de
coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator
gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een
terugbetaling.
  Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden :
  1° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
  2° aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
  3° de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
  4° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  [1 5° de tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;
  6° de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.]1
  § 2. De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, niet weigeren.
  [1 § 3. 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.]1
  ----------
  (1)<MB 2020-04-03/03, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 06-04-2020> 

  Art. 2. De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun
waarde en van de titularis ervan.

  Art. 3. De verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende
de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten dekt de terugbetaling van de tegoedbonnen bedoeld in artikel 1.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en
treedt buiten werking drie maanden na zijn inwerkingtreding.
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