
Ethische code van de 
reisorganisator/touroperator (RO/TO) 

ten overstaan van de reisbemiddelaar (RB) 
 
 
Artikel 1 
 
De RO/TO erkent de RB als zijn voornaamste distributiekanaal voor reizen en verblijven, 
logies- en maaltijdbons en vervoerbiljetten en stelt hem aan tot zijn lasthebber, inzonderheid wat 
betreft het opmaken van de bestelbon, het behandelen van de bevestiging, het overhandigen van 
de reisdocumenten en het innen van de reissommen. Hij kiest hiervoor adres bij de  RB. 
 
Artikel 2. Rechtstreekse benadering van de klanten - internet 
 
De RO/TO benadert de reizigers die via een RB werden geboekt nooit rechtstreeks. De 
eventueel bekomen gegevens van de reizigers worden als confidentieel en als eigendom van 
de RB beschouwd. 
Wanneer een reiziger via de website van een RB toegang krijgt tot het reserveringssysteem 
van de RO/TO zal deze laatste de reservatie terugkoppelen aan de RB en het dossier 
behandelen als een gewone reservatie door deze RB. 
Reizigers die rechtstreeks worden benaderd (bijv. via de website of via de eigen kantoren van 
de RO/TO) betalen minstens dezelfde prijs als klanten die via een RB boeken. 
 
Artikel 3 : Algemene en bijzondere voorwaarden 
 
De RO/TO zal geen onduidelijkheden en/of onrechtmatige bedingen opnemen in zijn 
algemene voorwaarden noch in zijn aanvullende en verklarende teksten zoals bijv. in de 
teksten “goed om weten” en de prijslijsten. 
 
Artikel 4  : Kortingen 
 
De RO/TO neemt de volgende tekst “verbod op kortingen” op in zijn 
samenwerkingsovereenkomsten met de RB :  
Aangezien (RO/TO) uit de aard van haar producten en haar verkoopspolitiek, besloten heeft 
VASTE prijzen voor haar producten te bepalen, is het de RB niet toegestaan welke korting dan 
ook aan de inschrijvers toe te kennen. (RO/TO) behoudt zich het recht voor om – wanneer 
inbreuken tegen deze bindende regel worden vastgesteld – de samenwerking met de RB 
onmiddellijk te verbreken en een passende schadeloosstelling te eisen.  
 
Artikel 5 : Domiciliëring 
 
Het “convenant inzake domiciliëring van facturen” - zoals in 1999  
opgemaakt door de VVR (en door de belangrijkste RO/TO onderschreven) 
maakt integraal en woordelijk deel uit van deze ethische code : Zij luidt als 
volgt :  
 



1. Zolang de evolutie inzake betalingstechnieken er partijen niet toe dwingt om bedoelde 
werkwijze in gemeen overleg te herzien, handhaven partijen het systeem van betaling door 
middel van domiciliëring met het eraan verbonden commissie voordeel. 
 
2. Domiciliëring is enkel toegestaan voor facturen die betrekking hebben op reisdossiers en kan 
door de RO/TO enkel worden toegepast mits uitdrukkelijke en door de betrokken RB zelf daartoe 
aan hen rechtstreeks verleende machtiging, onder voorbehoud voor andersluidend schriftelijk 
akkoord tussen partijen. 
 
3. De domiciliëring zal door de RO/TO enkel worden toegepast bij de RB die financieel 
betrouwbaar, vergund en tegen financieel onvermogen verzekerd is. 
 
4. Zolang de evolutie inzake betalingstechnieken partijen er niet toe dwingt om van de 
domiciliëring als betalingstechniek in gemeen overleg af te stappen, verbindt de RO/TO er zich 
toe de RB die hen het  voordeel van de domiciliëring toestaat een commissiebonus toe te kennen 
waarvan het percentage of de omvang op voorhand zullen meegedeeld worden. 
 
5. Opzegging van domiciliëring door de RO/TO  is slechts mogelijk mits voorafgaandelijke, 
schriftelijke en gemotiveerde melding aan de betrokken RB. . 
 
6. Het is de RB bij ernstige en gegronde redenen mogelijk zonder  penalisatie de domiciliëring 
op te schorten mits voorafgaandelijke schriftelijke en gemotiveerde melding aan betrokken 
RO/TO. 
 
7. Domiciliëring kan en mag niet worden toegepast voor dossiers in request. 
 
8. Domiciliëring voor saldo’s zal door de RO/TO gebeuren  gemiddeld 8 dagen voor vertrek. 
 
9. De RO/TO die producten uit meerdere brochures onder verschillende benamingen aanbiedt 
streeft bij domiciliëring zoveel mogelijk duidelijke specificatie en omschrijving na waardoor de 
RB duidelijk gemaakt wordt voor welke levering precies hij in het kader van de domiciliëring 
gedebiteerd wordt. Volstrekte niet-specificatie of volstrekte weigering tot specificatie is een 
reden tot opschorting zonder penalisatie voor de RB.  
 
 
Artikel 6. Borgstelling bij Toerisme Vlaanderen : 
 
De RO/TO verbindt er zich toe de borg van de RB bij Toerisme Vlaanderen niet aan te 
spreken alvorens de betrokken RB de gelegenheid te geven toelichting bij de vordering te 
verstrekken of zijn betalingen aan te zuiveren of alvorens twee maningen, waarvan één 
aangetekend, verzonden zijn. 
 
Artikel 7 : Dossierkosten : 
 
De RO/TO bevestigt dat het aanrekenen van dossierkosten door de RB onontbeerlijk is voor 
de rentabiliteit van de RB en steunt de RB om de adviezen van de beroepsvereniging 
aangaande het aanrekenen van dossierkosten op te volgen. 
 
Artikel 8 : Wijzigingen : 



 
1. Wijzigingen door de RO/TO 
a) Wijzigingen aan zijn product of programma zullen door de RO/TO als dusdanig en niet als 
“errata” worden  meegedeeld.    
b) De commissie die aan de RB bij de reservatie van een dossier werd toegekend wordt als 
verworven beschouwd. Latere wijzigingen of annuleringen die door de RO/TO worden 
doorgevoerd wijzigen dit recht op commissie niet behoudens indien het annuleren van de reis 
het gevolg is van het niet bereiken van het vooropgestelde minimum aantal deelnemers of van 
overmacht. 
c) Door de RO/TO doorgevoerde wijzigingen in reeds bevestigde dossiers zullen 
dossierkosten ten voordele van de RB tot gevolg hebben die gelijk zijn aan de 
wijzigingsvoorwaarden zoals vermeld in de brochure tenzij ze het gevolg zijn van overmacht. 
 
 

2. Wijzigingen door de reiziger of de RB 
Er worden door de RO/TO geen wijzigingskosten aangerekend wanneer een dossier minimaal 
10% in waarde stijgt en de wijziging minimaal 6 weken voor de afreis wordt gemeld. 
De reiziger en/of de RB betalen de – vooraf gekende – wijzigingskosten verbonden aan door 
hen doorgevoerde wijzigingen. 
Indien een wijziging wordt veroorzaakt door een fout van een RB en waarvan hij de kosten  
niet op de klant kan verhalen zal de RO/TO alleen de werkelijk gemaakte kosten aanrekenen. 
 
Artikel 9 : Klachtenbehandeling 
 
De RO/TO streeft een adequate klachtenbehandeling na door : 

- onmiddellijke bevestiging van ontvangst van de klacht 
- antwoord op de klacht binnen de 6 weken 
- De RO/TO bevestigt zijn aansprakelijkheid voor de fouten van zijn verstrekkers van 

diensten tenzij hij zich mag beroepen op een uitsluiting of beperking van 
aansprakelijkheid overeenkomstig een internationaal verdrag dat de bedoelde diensten 
regelt. 

- Bij het oplossen van een klacht zal de RO/TO steeds naar verzoening streven.  Blijkt 
een verzoening onmogelijk zal hij proberen het geschil via de mediatieprocedure van 
de Geschillencommissie op te lossen.  Blijkt ook dit onmogelijk zal hij de beslissing 
van een arbitraal college of van een rechtbank respecteren en uitvoeren 

 
Artikel 10 : Hulp- en bijstandsverplichting 
 
1. Zowel de RB als de RO/TO neemt bij problemen de hulp- en bijstands-verplichting t.o.v. 
de reiziger rigoureus ter harte. Zij streven er naar dat elke reiziger vertrekt met een voor hem 
aangepaste reisbijstandsverzekering. De voorwaarden van de polis worden vooraf ter kennis 
van de reiziger gebracht.  De RB en de RO/TO werken samen om de reiziger bij problemen 
zo goed als mogelijk bij te staan. 
2. de verzekerde dient te beschikken over het noodnummer van de bijstandsdienst van de 
verzekeraar. 
2. Zowel de RB als de RO/TO werken een procedure uit waarbij zij in geval van nood ook 
buiten de kantooruren voor de reizigers en onderling bereikbaar blijven. 
 
Artikel 11 : Studiereizen 
 



De RO/TO  weert deelnemers die vreemd zijn aan de sector. Studiereizen worden op een 
billijke manier toegewezen volgens de loyaliteit van de RB aan de RO/TO 
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