
Iedereen 

Ondernemer in Reizen!
Wet op de Reisovereenkomst



Reisagent of Touroperator? Old school discussion!

We worden allemaal Ondernemers in Reizen!



Waar komt de Wet op de Reisovereenkomst 

ook alweer vandaan?



Waar komt de Wet op de 

Reisovereenkomst ook 

alweer vandaan?

• Richtlijn pakketreizen uit 1990

• Wet op Reisovereenkomst 

1992

• Nieuwe richtlijn pakketreizen uit 

2016 

• Nieuwe Wet op 

Reisovereenkomst en 

Gekoppeld Reisarrangement 

met ingang van 2018

• Nieuwe ANVR Voorwaarden 

vanaf 1 juli 2018



Alle informatie te vinden via www.anvr.nl

http://www.anvr.nl


Belangrijkste verandering is oprekken definitie 

van de pakketreis: alles is een pakketreis! 





Bijna alles is dus een pakketreis: 6 definities!



Er zijn 4 verschillende soorten reisdiensten



De definitie(s) die we al kennen



Dynamic packaging wordt ook een pakketreis



Een totaalprijs maakt het een pakketreis!



What’s in a name?



Cadeaubon? Carrousel? Pakketreis!



Onderling verbonden procedures???



Is het ook nog wel eens geen pakket?



Wat betekent het dan als je organisator bent?



En hoe zit het met aansprakelijkheid? 

“ANVR is tot overeenstemming gekomen met de verzekeraar 

voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van 

reisagenten: de huidige beperking dat er maar max. 5% 

touroperating omzet mag zijn, is eruit onderhandeld. Premie 

blijft voor 2018 ongewijzigd. Nieuwe contract sluit dus 

naadloos aan bij de mogelijk grotere TO-risico’s voor 

reisagenten”.



En hoe zit dat dan met dat gekoppelde 

reisarrangement waar iedereen het over heeft? 

Je moet eerst

kijken of het 

niet al een

pakketreis is!



Ben je dan echt altijd reisorganisator? Nee!

Niet als je 

(alleen) een pakket 

van een NL RO 

doorverkoopt

Niet als je 

(alleen) een pakket 

van een EU RO 

doorverkoopt

Niet als je alleen

één losse reisdienst 

verkoopt

Niet als je 

een gekoppeld reisarrangement 

faciliteert



Maar wat gebeurt er dan als je een pakket 

van RO verkoopt? En daar iets aan toevoegt?



Oh ja! Hoe zit het dan met zakenreizen?

Zakenreizen valt altijd onder de wet, behalve als…..



Wat een gedoe!

Hoe zit dan met garantieregeling straks?

Raamovereenkomst?



En hoe nu verder?

Nieuwe wetgeving op 1 januari 2018

Nieuwe voorwaarden op 1 juli 2018

www.anvr.nl voor alle informatie

ANVR aan de slag met model raamovereenkomst

http://www.anvr.nl


Positieve noot om af te sluiten?

“Deze wetgeving biedt ons nadrukkelijk de ruimte om de 

toegevoegde waarde van het boeken van een pakketreis bij 

een ANVR-reisonderneming aan te geven. 

Of dat nu een reisagent of een reisorganisator is, maakt niet 

uit. Je geld is veilig, er wordt goed voor je gezorgd en het 

wordt een mooie vakantie. 

En dat is altijd te prefereren boven het zelf bij elkaar te 

knutselen van reisonderdelen.”


