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I. Achtergrond (I)
• Het Vlaamse reisbureaudecreet voerde in 2007 het
•

vergunningsstelsel voor reisbureaus in
Ingeroepen redenen:
– Bescherming van de consumentconsument-toerist
– Vermijden van oneerlijke handelspraktijken

• Bedoeling is te komen tot sector van reisbureaus met
•
•

kwaliteitsvolle dienstverlening door solvabele en
bekwame reisbureaus (naar KMOKMO-model)
Daarvoor was er federaal vergunningsstelsel uit 1965
Er bestaat ook de algemene wetgeving op consumentenconsumentenbescherming en de federale ‘reiscontractenwet’

I. Achtergrond (II)
• Uitbreiding van het toepassingsgebied: elke vorm van
•
•

bemiddeling is vergunningsplichtig
Strengere handhaving door niet langer via het parket te
werken, maar met administratieve sancties
Vlaamse vergunningsvoorwaarden worden strenger:
– Vereiste van beroepskennis voor leidinggevende: diploma +
enkele jaren ervaring
– Eigen vermogen van min. 25.000 euro, 3 jaar later 50.000 euro
– BorgstellingsBorgstellings- en waarborgkrediet van minimaal 25.000 euro tot
maximaal 300.000 euro, afhankelijk van zakencijfer
– Verzekering tegen financieel onvermogen en Burgerlijke
aansprakelijkheid (zit evenwel al vervat in verplichtingen van
reiscontractenwet)

I. Achtergrond (III)
• Het vergunningsstelsel wordt heel fel verdedigd door de
•
•

Vlaamse Vereniging van Reisbureaus (VVR) die vooral
KMO--reisbureaus in Vlaanderen vertegenwoordigt en dit
KMO
KMO--businessmodel wil bewaren
KMO
Grote ouroperators of reisorganisatoren zoals TUI,
Jetair,… zijn hier echter niet voor te vinden
Verschillende nieuwe ontwikkelingen in sector van
reisorganisatie en -bemiddeling belemmerd door deze
verplichting van een vergunning:
– Travelbox => decreet aangepast
– Affiliate marketing
– SocioSocio-culturele organisaties

II. Eerste analyses (I)
• De LiberaLibera-studie vertrekt vanuit drie bestaande
•
•

rapporten, waarop voortgebouwd wordt
De RIA die in 2007 opgemaakt is, waarbij het nieuwe
Vlaams vergunningsstelsel verdedigd wordt
De DIT die in eerste helft 2009 opgesteld:
– N.a.v. de omzetting van EDRL en de nood aan screening van
handelbelemmerende nationale wetgeving
– Toetsing aan de vereisten van noodzakelijkheid, geschiktheid,
onmisbaarheid en evenredigheid

• Evaluatierapport van Vlaamse overheid van april 2012
over de effectieve gevolgen reisbureaudecreet

II. Eerste analyses (II)
De studie evalueerde deze analyses en kwam tot de
volgende conclusies:
• De RIA is ronduit zwak te noemen omdat in de RIA:
– Vrijwel geen enkele empirische onderbouwing, noch enige
wetenschappelijk verantwoorde methodologie gebruikt wordt;
– Geen grondige probleemanalyse gebeurd is;
– De koppeling tussen beleidsdoelstellingen (het verminderen van
falende reisbureaus) en consumentenbescherming onvoldoende
wordt aangetoond,
– De derde onderzochte optie van zelfregulering verkeerd werd
gedefinieerd en te gemakkelijk opzij werd geschoven;
– De effectenanalyse slechts berust op nietniet-onderbouwde
beweringen en verklaringen;
– De handhaving en toepassing helemaal niet werd ingeschat.

II. Eerste analyses (III)
• De DIT is in hoofdlijnen OK, maar bevat toch een aantal
•

•

onnauwkeurigheden, bijv. bij de inschatting van de
kosten of de geschiktheidsgeschiktheids- en onmisbaarheidsanalyse
van de opties.
Noodzakelijkheidsanalyse van DIT is OK, ook na
inzichten van evaluatierapport:
– Risico op consumentenmisbruik is beperkt
– Band tussen vrijwaring KMOKMO-businessmodel en
consumentenbescherming niet aangetoond
Geschiktheidsanalyse in DIT heeft te weinig aandacht
voor aspect van onmisbaarheid van maatregel, waardoor
filter niet werkt.

II. Eerste analyses (IV)
Cruciale wijzigen aan de kostenramingen in DIT:
- Er zijn alleen administratieve lasten voor optie 1, en niet voor
optie 3 aangezien dit wordt opgevangen door de
handhavingskosten;
- Er zijn enkel wachtkosten voor optie 1 want verbonden aan
een vergunningsstelsel + wachtkosten zijn oorspronkelijk te
voorzichtig ingeschat;
- De handhavingskosten zijn gelijk voor opties 1 en 2 en wat
lager voor optie 3;
- Er zijn geen welvaartsverliezen optie 3 aangezien het kiezen
voor een kwaliteitslabel vrijwillig is, wel voor opties 1 en 2 als
gevolg van de overheidsdwang + welvaartsverliezen blijken te
laag ingeschat;
- Besluit: Optie 3 > Optie 2 > Optie 1.

Eerste analyses (V)
• Het evaluatierapport heeft zeker meerwaarde op vlak

•

•

van empirische onderbouwing en de beantwoording van
aantal cruciale vragen, zoals vraag of vergunningsstelsel
tot meer bescherming van consumenten heeft geleid;
Maar rapport stelt soms de verkeerde vragen, zoals de
beleidsdoelstelling om ‘het aantal reisbureaus op peil
houden of doen toenemen’ of het ‘in stand houden van
een gunstig ondernemingsklimaat’.
Positief aan evaluatierapport is pleidooi voor meer
wetsmatiging en een meer ‘doorgedreven’ (of
grondigere) omzetting van EDRL

III. De reacties van VVR (I)
• In de LiberaLibera-studie worden reacties van VVR aan een grondig
•
•
•
•
•

onderzoek onderworpen
Reacties van VVR op DIT en Vlaams evaluatierapport zijn bijzonder
negatief geformuleerd
Reacties bestaat in essentie uit spervuur, maar niet accuraat en
vaak tendentieus of zelfs misleidend
VVR begrijpt soms niet goed waar het precies over gaat: bijv.
draagwijdte staatshervorming, EDRL, alsook onderscheid in de
diverse kostensoorten van regelgeving, bijv. welvaartsverliezen en
wachtkosten als gevolg van vergunningen
Toch belangrijk deze systematisch te overlopen omdat er mogelijks
interessante inzichten in staan + indien VVR verkeerd is, dan moet
iemand dit ook zeggen en onderbouwen
Ter illustratie geven we 2 voorbeelden

III. De reacties van VVR (II)
• Voorbeeld 1: “VVR heeft geen de facto meerderheid in
•

adviescomité”
Nu blijkt na grondig onderzoek:
– 4 van de 9 leden van adviescomité zijn verbonden aan de VVR;
– 3 van de leden zijn slechts zijdelings verbonden met
commerciële reisbemiddeling;
– 3 van 5 leden van beroepscommissie zijn verbonden met de
VVR;
– Twee voorzitters zijn VVRVVR-bestuursleden;

• Tot slot is de aanwezigheid van concurrenten in
adviesraden volgens EDRL expliciet verboden

III. De reacties van VVR (III)
• Voorbeeld 2: “Verkeerde berekening en overbelichting
•

van wachtkosten”
Bij nader toezien blijkt:
– Er is geen “parallel uitvoeren van formaliteiten” mogelijk, want
basisprocedures moeten eerst klaar zijn vooraleer reisbureau
vergunningsaanvraag kan en mag indienen;
– “Startend bedrijf draait minder omzet”, is naast kwestie want
door wachttijd kunnen nieuwe reisbureaus minder snel volledig
operationeel worden;
– “Netto i.p.v. brutobruto-omzetten” kan kloppen, maar andere
aspecten van berekening zijn te laag geraamd zoals 6 i.p.v. 4
wachtweken, grotere nettonetto-omzet, en geen omzetcijfers van
touroperators ingecalculeerd.

IV. Bijkomende inzichten (I)
• Welke zijn de drie federale wetgevingen inzake
•
•
•
•

consumentenbescherming?
Er is algemeen verbod op bedrieglijke handelspraktijken
(maar bewijs voor klager)
Er is fors uitgewerkt kader op bescherming van consument, in
3 fases (zwarte lijst, grijze zone van ‘misleidend en agressief’
gedrag en tot slot algemene zorgvuldigheidsnorm met
‘professionele toewijding’)
Er is de reiscontractenwet dat verschillende stadia van
reisbemiddeling en -organisatie in detail regelt, vooral mbt
informatieverschaffing, inzake de prijsvorming, en m.b.t. de
annulering en overdraagbaarheid van de reis
Ook aandacht voor Garantiefonds Reizen (verzekeringen
tegen faillissement) en beroepsaansprakelijkheid

IV. Bijkomende inzichten (II)
Hoe zit het nu in Nederland?
• Beroepsorganisatie ANVR heeft deelorganisaties
• Aantal klachten in 2011 bedraagt 716 (is in
verhouding gelijk met Vlaanderen)
• Op 31/12/2010: 1426 reisagenten, 126
luchtvaartagenten en 220 touroperators(is in
verhouding gelijk met Vlaanderen)
• ANVR
ANVR--kwaliteitslabel met aandacht voor eerlijke
voorwaarden, financiële zekerheid, veiligheid,
kwaliteit, verantwoord reizen en klachtenafhandeling

IV. Bijkomende inzichten (III)
• Inzichten vanuit rechtseconomisch analysekader
• Informatie
Informatie--assymmetrieën en averechtse selectie: ‘bad’
•
•

drives out ‘good’ => reisbemiddeling als ‘experience
good’ maar oplossing ligt in betere informatieverlening
Gedragseconomie: kan van toepassing zijn in
reisbemiddeling maar rekening houden met inzichten
van Ginsburg die waarschuwt voor ‘behavioural law and
economics’ en negatieve effecten van overheidshandelen
Public Choice en regulatory capture: VVR is hiervan een
schoolvoorbeeld => opleggen van eigen KMOKMObusinessmodel door nieuwkomers en grote jongens het
leven moeilijk tot markt toe te laten

IV. Bijkomende inzichten (IV)
• Vrijheidstest stemt overeen met algemeen aanvaard
•
•
•
•
•

economisch analysekader van overheidsbeleid;
Er bestaan slechts beperkte marktfalingen;
Maatschappij is min of meer in staat zelf problemen op
te lossen (bijv. in Nederland via kwaliteitslabels als
informatiebron, met redelijk succes);
Vlaams vergunningsstelsel had slechts een indirecte link
met consumentenbescherming;
Er bestaan ook grote risico’s op overheidsfalen, wat
steeds meer aan de oppervlakte kwam;
Tot slot past vergunningsstelsel niet in beleidskeuzes
inzake economische groei en interne markt.

V. Epiloog
• Als gevolg van het evaluatierapport, de DIT, en
•
•

politieke vermoeidheid met en afkeer van de vrij
agressieve houding van VVR is politiek draagvlak
voor reisbureaudecreet sterk ondermijnd
Minister Bourgeois zag geen meerwaarde meer
in bondgenootschap met VVR, en vreesde voor
blijvende heibel over de toepassing van het
reisbureaudecreet
Voorstel van decreet tot algemene opheffing van
vergunningsstelsel vanaf 1 januari 2014 +
invoering van systeem van kwaliteitslabels

