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14.000 reizigers geholpen
door het Garantiefonds Reizen in 2010
Tijdens het afgelopen jaar heeft het Garantiefonds Reizen zijn degelijkheid bewezen.
Door het faillissement van 7 verzekerden, waaronder 2 grote tour operators, riskeerden 14.000 reizigers hun reis in het water te zien vallen. Vlak voor de afreis was het
immers zeer moeilijk geweest om nog een valabel en betaalbaar alternatief te vinden.
Het Garantiefonds Reizen heeft, in samenwerking met de curatoren, beslist om zoveel mogelijk reizen te laten doorgaan. Hiervoor werd beroep gedaan op andere
touroperators.
Op 17 juni jl. werd de jaarrekening goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Ondanks de zware interventies bij de verschillende faillissementen is het Garantiefonds erin geslaagd het boekjaar zonder verlies af te sluiten. De totale reserves zijn
licht gestegen en bedragen momenteel 11,4 miljoen euro, waardoor het ruim voldoet
aan de reglementaire normen. Het streefdoel op termijn is de reserves te laten toenemen tot 15 miljoen euro. Dit is noodzakelijk rekening houdend met de verzekerde
omzet.
Vorig jaar bedroeg de bruto-omzet 5,2 miljard euro waarvan 2,3 miljard aan reisorganisatie en 1,1 miljard voor vervoertickets (vooral IATA). Het Garantiefonds verzekert 564 touroperators en reisbureaus, met in totaal 1.111 verkooppunten.
Het Garantiefonds Reizen werd in 1995 opgericht in de schoot van de reisindustrie
als een onderlinge verzekeringsvereniging. De beroepsverenigingen ABTO, BTO,
UPAV en VLARA dragen de leden van de Raad van Bestuur voor.
De Belgische reizigers die boeken via een vergund reisbureau, zijn in ons land goed
verzekerd dankzij een uitgebreide wetgeving. Vorig jaar hebben de reizigers kunnen
genieten van deze bescherming bij o.a. de aswolk waar de touroperators en de reisbureaus voor een optimale bijstand en opvang hebben gezorgd. Bijstand werd ook
verleend als er stakingen waren in het binnen- of buitenland. De financiële garantie
werd verzorgd door het Garantiefonds Reizen.
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