Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bijzondere regels inzake
prijsaanduiding in de reizensector, B.S. 22 juni 2004
Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 6, 1;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 augustus 2002;
Gelet op advies 34.269/1 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2003, met toepassing van
artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Art. 1
Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder reisovereenkomst voor een
buitenlandse bestemming: ieder contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling zoals bedoeld
in artikel 1, 1°, en 2°, van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, aangegaan tussen een verkoper en een consument, met als
voorwerp een bestemming buiten het Belgische grondgebied.
Art. 2
Bij ieder aanbod voor een reisovereenkomst voor een buitenlandse bestemming dient het bedrag
van de buitenlandse taksen of retributies, opgelegd aan de consument en ter plaatse betaalbaar,
niet in de totale prijs of het totale tarief zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, te worden
opgenomen.
Bij elk aanbod bedoeld in het eerste lid, dient de verkoper de consument gelijktijdig schriftelijk,
op een volledige, ondubbelzinnige en duidelijke manier, te informeren over het bedrag van deze
taksen en retributies zoals die gelden op het ogenblik van het aanbod. Is dit bedrag voor wijziging
vatbaar, dan dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld.
Art. 3
Onze Minister bevoegd voor Economie, Onze Minister bevoegd voor Middenstand en Onze minister
bevoegd voor Consumentenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

