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Uw bericht Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage 
    

Onderwerp: Voucher-rapportering 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 

Naar aanleiding van het vouchersysteem voor de reissector dat ingevoerd werd door het Ministerieel Besluit van 
19 maart 2020, en aangepast door het Ministerieel besluit van 3 april 2020 (hierna het MB) vroeg het kabinet 
van de toenmalige Minister Muylle aan de vakorganisaties om hun leden uit te nodigen om maandelijks een 
overzicht te rapporteren met betrekking tot de uitgeschreven vouchers. Om het systeem grondig te kunnen 
monitoren werd gevraagd om maandelijks te rapporteren over: 

 aantal uitgegeven vouchers 
 totale waarde in euro van deze uitgegeven vouchers 
 aantal gebruikte vouchers om een nieuwe reis te boeken 
 totale waarde in euro van deze gebruikte vouchers 

Deze gegevens werden aan het begin van elke maand geïnventariseerd door de Algemene Directie Economische 
Inspectie (hierna de ADEI). 

De maatregel om corona-vouchers te verstrekken, was van kracht van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020. 
Enkel in die periode konden tegoedbonnen worden uitgegeven die de reiziger verplicht moest aanvaarden. Die 
vouchers moesten voldoen aan strenge voorwaarden om de reiziger te beschermen. Sinds 20 juni 2020 geldt die 
afwijkende regel niet meer bij de annulering van een pakketreis. De reiziger kan dus opnieuw aanspraak maken 
op de terugbetaling van de betaalde sommen, uiterlijk binnen 14 dagen na annulering (volgens artikels 29 en 
volgende van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten).  

Echter, veel reisoranisatoren bieden de reiziger na 19 juni 2020 toch nog een waardebon aan als alternatief voor 
een geannuleerde reis. De reiziger is in dit geval niet meer verplicht om die te aanvaarden en mag een 
terugbetaling eisen. Tegelijk is de organisator niet langer gebonden aan de voorwaarden van het MB (zoals de 
verplichting om de tegoedbonnen te laten dekken door een verzekering in geval van insolvabiliteit van zijn 
onderneming). 
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Om de huidige impact van de coronacrisis op de reissector in kaart te brengen en met oog op de uitwerking van 
eventuele bijkomende steunmaatregelen is het belangrijk dat een actuele stand van zaken gekend is over alle in 
omloop zijnde vouchers, ook de vouchers die werden uitgegeven nadat het MB buiten werking is getreden. 

De cijfers die de ADEI verzamelde zijn sinds enige tijd niet meer geactualiseerd omdat de meerderheid van de 
beroepsverenigingen geen actuele cijfers meer kunnen doorgeven. Het MB trad dan wel buiten werking, maar de 
impact ervan loopt nog verder door tot de vouchers door de consumenten opgebruikt zijn. Ook werd er geen 
rekening gehouden met de vouchers die verstrekt werden na het buiten werking treden van het MB. 

De ADEI wenst een actuele stand van zaken te krijgen van de in omloop zijnde vouchers op basis van gegevens 
van 15 februari 2021. 

Een aantal reisondernemingen zijn lid bij meer dan één beroepsvereniging. Als de beroepsverenigingen de cijfers 
van hun leden zelf opvragen en  synthetiseren, bestaat de kans ook dat er een overlapping ontstaat. Daarom 
vraagt de ADEI aan alle beroepsverengingen om deze brief onder haar leden te verspreiden met het dringend 
verzoek aan elke organisator van pakketreizen om de nodige informatie rechtstreeks aan de ADEI te bezorgen. 
Elke reisorganisator wordt verzocht om op basis van onderstaand overzichtsformulier de gevraagde gegevens, 
die gekend zijn op 15 februari 2021, uiterlijk 3 maart 2021 over te maken aan Tina Van Nuffel 
(tina.vannuffel@economie.fgov.be), attaché van de ADEI, die ze anoniem globaliseert en vervolgens rapporteert 
aan het bevoegde kabinet. De ontvangen gegevens zullen niet aangewend kunnen worden voor andere 
doeleinden. 

Hoogachtend, 

 

 

Bart Van Brussel 
wnd adviseur-generaal 

Overzichtsformulier voucher-rapportering, stand van zaken 15 februari 2021: 

Naam reisorganisator:  

KBO-nummer:  

Lid van volgende 
beroepsverenigingen: 

 

Voucher-rapportering in het kader van het MB:  

- totaal aantal uitgegeven vouchers t.e.m. 19 juni 2020:   

- waarde van deze uitgegeven vouchers t.e.m. 19 juni 2020: € 

- aantal gebruikte vouchers die onder het MB vallen:  

- waarde van deze gebruikte vouchers: € 

Voucher-rapportering na het buiten werking treden van het MB:  

- totaal aantal uitgegeven vouchers vanaf 20 juni 2020:  

- waarde van deze uitgegeven vouchers vanaf 20 juni 2020: € 

- aantal gebruikte vouchers die niet onder het MB vallen:  

- waarde van deze gebruikte vouchers: € 

Door het invullen en indienen van dit formulier verklaart de betrokken reisorganisator kennis te hebben 
genomen van het privacybeleid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
(klik hier) en geeft hij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van de ingevulde gegevens voor de 
doeleinden vermeldt in dit schrijven.   
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