
BORGSTELLING 
 

 

 

 

Enkel toepasselijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. 

 

In principe kunnen alleen leveranciers die direct betrokken zijn bij de realisatie van een 

reis (accommodatie-verschaffers, vervoerders, touroperators) er aanspraak op maken.  

 

Zo kunnen reizigers, noch leveranciers van goederen (bijv. een computer-firma) 

aanspraak maken op de borg. Evenmin kan een reisbemiddelaar een niet gehonoreerde 

creditnota via de borg van een touroperator opeisen. 

 

 

 

BEROEP DOEN OP BORGSTELLING 
 

 

* De schuldenaar dient aangetekend in gebreke gesteld.  

* Het hoofdkantoor dient aangeschreven, zelfs al is de schuld veroorzaakt door het 

bijkantoor.  

* Het bevoegd “Commissariaat Generaal voor Toerisme” dient een kopie van deze 

ingebrekestelling, samen met de betreffende facturen, eveneens aangetekend, te 

ontvangen. 

* Deze aanspraak dient te worden verstuurd binnen de 12 maanden na de 

uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan. 

* Indien het “Commissariaat Generaal voor Toerisme”, binnen de 10 dagen na de 

verzending, geen bij ter post aangetekende brief heeft ontvangen vanwege de 

schuldenaar of vanwege de hoofdelijke borg -  waarbij hij, hetzij kennis krijgt 

van het betalingsbewijs, hetzij van de kennisgeving dat de vordering geheel of 

gedeeltelijk wordt betwist - kan gebruik worden gemaakt van de borgtocht. 

 

 

ADRESSEN : 
 

* Wallonië : Commissariat Général au Tourisme, Place de la Wallonie 1, 5100 

Jambes 

* Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

Bestuur Economie en Werkgelegenheid – Directie Conceptie en Coördinatie, 

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel 

 



 

INGEBREKESTELLING VERGUNNING BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

 

INGEBREKESTELLING DOOR SCHULDEISER (model) 
 

 

Geachte, 

 

Wij stellen vast dat, niettegenstaande onze vraag(en) om betaling, U ons een bedrag 

schuldig blijft van (som in letters) ingevolge (saldo van de rekening of bedrag van onze 

factuur) 

 

Wij zien ons derhalve verplicht U in gebreke te stellen om ons deze som onverwijld te 

betalen, gezien deze ingebrekestelling U overgemaakt wordt bij toepassing van artikel 

25 van het KB van 1 februari 1975, houdende het Statuut van de Reisbureaus. 

 

 

Hoogachtend. 

 

 

MEDEDELING AAN HET MINISTERIE VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST (model) 
 

 

 

Geachte, 

 

Ingesloten vindt U kopij van de ingebrekestelling die wij heden, aangetekend, per post 

verzonden aan onze schuldenaar, het reisbureau (naam, volledig adres en 

vergunningnummer van het hoofdkantoor). 

  

Wij verzoeken U over te gaan tot het aanspreken van zijn borgtocht en dit 

overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IV van titel III van het KB van 30 juni 

1966, gewijzigd door het KB van 1 februari 1975, houdende het Statuut van de 

Reisbureaus. 

 

 

Met de meeste hoogachting.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANSTALIGE VERGUNNINGEN 
 

 

 

INGEBREKESTELLING DOOR SCHULDEISER  Frans 
  

  

Monsieur, 

 

Nous constatons que, jusqu'a ce jour et malgré nos demandes, le compte de la facture 

(nummer) n'a pas encore été balancé. 

 

Nous sommes donc obligés de vous mettre en demeure et nous vous prions de nous virer 

par retour du courrier la somme de (bedrag). 

 

Cette mise en demeure vous a été faite, conformément aux dispositions du chapitre IV, 

titre III de l' AR du 30 Juin 1966, modifié par l'AR du 1 Février 1975, concernant le 

Statut des Agences de Voyages. 

 

 

 

MEDEDELING AAN "COMMISSARIAT" 
  

 

Monsieur le Commissaire-Général au Tourisme. 

 

En annexe vous trouvez une copie de la mise en demeure adressée ce jour par 

recommandée à notre débiteur, l'agence de voyage (naam, volledig adres en 

vergunningsnummer van het hoofdkantoor). Nous vous prions de faire appel à la caution 

de l'interessé, conformément aux dispositions du chapitre IV, titre III de l' AR du 30 Juin 

1966, modifié par l'AR du 1 Février 1975, concernant le Statut des Agences de Voyages. 

 

Sincères Salutations. 

  

 

 


