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Belgische reisorganisatoren verlengen de geldigheid van de 
Coronavouchers en bieden zo hun klanten langer de tijd om hun 

voucher te gebruiken voor een nieuwe vakantie. 
 

29 maart 2021 – Belgische reisorganisatoren lid van ABTO, de Association of Belgian Travel Organisers, 

verlengen de geldigheid van de Coronavouchers en bieden zo hun klanten langer de tijd om hun voucher te 

gebruiken voor een nieuwe vakantie. 

 

In het voorjaar van 2020 riep toenmalig minister van Economie Muylle in samenwerking met de verschillende 

vakverenigingen en de FOD Economie de Coronavoucher voor pakketreizen in het leven, een beslissing die 

bekrachtigd werd door het Ministerieel Besluit dd. 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde 

pakketreizen en het Ministerieel Besluit dd. 3 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit dd. 19 maart 

2020. 

 

Reisorganisatoren konden deze Coronavouchers uitschrijven tussen 19 maart 2020 en 19 juni 2020 bij 

annulering van een reis wegens de Coronapandemie. Een voucher die de reiziger later kon/kan gebruiken voor 

het boeken van een nieuwe reis en die gedekt is tegen mogelijke insolventie van de reisorganisator door de 

insolventieverzekeraars, zoals het GFG Garantiefonds Reizen. 

 

Niemand had verwacht dat nu, één jaar later, de pandemie nog steeds volop woedt en een dermate grote 

impact blijft hebben op de vakantieboekingen. 

 

3 op 4 Belgen wil dit jaar nog op vakantie maar kijkt de kat uit de boom 
 

http://www.abto.be/
mailto:abto@abto.be


Persbericht 

De Association of Belgian Travel Organisers (ABTO) verdedigt sinds 1973 de belangen van reisorganisatoren op nationaal en internationaal vlak. 

Samen bezorgen ABTO’s leden jaarlijks meer dan 4 miljoen klanten een welverdiende vakantie, goed voor een omzet van méér dan 2,2 miljard 

euro. Als lid van ABTO staan zij bovendien borg voor wetconforme vakanties, met geruststellende zekerheden en financiële garanties. Meer info 

op www.abto.be. ABTO vzw - Imperiastraat 10, 1930 Zaventem - T: 02 242 00 40 – F: 02 242 08 74 - E: abto@abto.be 

 

 

 
 

Uit onderzoek van het studiebureau GFK in februari 2021 in opdracht van het GFG Garantiefonds Reizen en 

ABTO blijkt dat 73% van de Belgen van plan zijn om nog binnen de 12 maanden opnieuw te reizen. Ze wachten 

wel nog even met boeken vanwege de huidige onzekere situatie. 

 
ABTO raadt haar leden dan ook aan om alvast de verlenging van de geldigheid van hun uitgegeven 

Coronavouchers te bevestigen en te garanderen voor de reizigers. De meerderheid van de ABTO-leden heeft al 

aangegeven dit ook te zullen doen. 

 

De ledenlijst van ABTO vind je terug op de webpagina: https://www.abto.be/onze-leden/. 

 

Minstens 70% van de reizigers wil wel degelijk Coronavoucher gebruiken 
 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat niet minder dan 70% van de reizigers hun Coronavoucher wel degelijk wenst 

te gebruiken voor een volgende reis. Door de geldigheid van de Coronavouchers te verlengen, spelen de ABTO- 

leden in op de wens van de grote meerderheid om hun voucher te gebruiken om een nieuwe reis te boeken van 

zodra veilig reizen weer toegelaten is. 
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Opgelet: verlenging geldt enkel voor effectieve “Coronavouchers” 
 

Het gaat hier enkel om de “Coronavouchers of -tegoedbonnen” uitgeschreven voor pakketreizen in de periode 

van 19 maart 2020 tot 19 juni 2020 die bekrachtigd zijn door het Ministerieel Besluit. 

 
Heel wat reizigers (42%) zijn ook in het bezit van tegoedbonnen van luchtvaartmaatschappijen, hotels, 

campings of tegoedbonnen die uitgeschreven zijn na 19 juni 2020. Hiervoor geldt de commerciële goodwill 

van het bedrijf dat de tegoedbon uitschreef. 

 

 
 
 
 
 

Contact voor de pers : 
 

Pierre Fivet, woordvoerder ABTO 

T: 0479 99 43 91 - E: pierre@fivetconsulting.be 
 

Voor foto’s en beeldmateriaal kan je terecht bij het secretariaat van ABTO via abto@abto.be. 
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