Raad voor Cultuur
Advies over het statuut van de reisbureaus.
Inleiding
Dit ontwerp van decreet wil de consument-toerist vakbekwame, solvabele en eerlijke
partners garanderen door de tussenpersonen in de reissector te verplichten aan
bepaalde kwaliteitsvoorwaarden te voldoen.
Er worden maatregelen voorgesteld om de bestaande lacunes in de wet van 21 april
1965 houdende het statuut van de reisbureaus te ondervangen en een antwoord te
bieden op de actuele en toekomstige evoluties in de sector. Het toenemend
economische belang, de Europese eenheidsmarkt en het Internet leidden tot een
snelle vermenigvuldiging van het aantal tussenpersonen (reisadviseurs, nichetouroperators, internetreisbureaus …)
Er wordt voorzien in de vervanging van de huidige strafsancties door administratieve
sancties en de mogelijkheid tot onmiddellijke stopzetting van onvergunde
exploitaties.
Het ontwerp werkt een kwalitatief statuut uit op basis van een integrale regeling die
uitgaat van zowel de gewest- als de gemeenschapsoverheid.
In het ontwerp van decreet wordt een poging gedaan om de vrijstellingsregeling
beter te omschrijven. In deze vrijstellingsregeling is ook de culturele sector
betrokken partij. Daarom wordt de Raad voor Cultuur om advies gevraagd.
Advies
In het voorliggende ontwerp van decreet wordt behoorlijk rekening gehouden met de
vragen en opmerkingen vanuit de culturele sector. Het is een goede zaak om een
expliciete vrijstelling van de vergunningsplicht te voorzien voor de culturele sector.
De Raad voor Cultuur focust zich in zijn advies in hoofdorde op de bepalingen die
verband houden met de vrijstelling verleend aan de culturele sector. De raad
adviseert om een bredere omschrijving te hanteren voor de culturele sector dan deze
die nu in het ontwerpdecreet is opgenomen en om mensen uit de culturele sector op
te nemen in de adviescommissie met betrekking tot de vergunningen.
Artikel 3

In de Memorie van toelichting wordt in artikel 3, §2, 5° vrijstelling
verleend aan “degenen die de vergunningsplichtige diensten uitsluitend
aanbieden of leveren binnen het kader van hun onderwijzende taak of
sociaal-cultureel werk. In de volgende paragraaf wordt verwezen naar
sociaal-culturele organisaties, zoals bijvoorbeeld jeugd-, sport- of
cultuurverenigingen.”


De Raad voor Cultuur is van oordeel dat deze omschrijving
eerder beperkend is. Daarom stelt de raad voor om de woorden
‘sociaal-culturele organisaties, zoals bijvoobeeld jeugd-, sport- of
cultuurverenigingen” te vervangen door “alle organisaties door
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de overheid ondersteund in het kader van haar cultuur-, jeugd
en sportbeleid”.

In het dispositief kan de term “sociaal-cultureel werk” vervangen
sportieve of
worden door “jeugd- en volwassenenwerk,

culturele taak”

Art 7.



De raad pleit ervoor om in de memorie van toelichting te
specificeren dat de vrijstelling voor organisaties in de sectoren
cultuur, jeugd en sport niet enkel geldt voor de landelijke VZW
maar ook voor de regionale en de lokale afdelingen (meestal
feitelijke verenigingen).



De Raad voor Cultuur vraagt om expliciet in de memorie van
toelichting in te schrijven dat deze organisaties ook niet-leden
kunnen toelaten tot reizen die zij organiseren. Dit naar analogie
van artikel 3, §2, 4° (MvT) waar bepaald wordt dat een
vereniging onder bepaalde voorwaarden niet-leden mag
toelaten.

De Raad voor Cultuur stelt voor om mensen uit de organisaties die niet
vergunningsplichtig zijn in de adviescommissie op te nemen.
Zij kunnen een nuttige bijdrage leveren door desgevallend advies te
geven over mogelijke misbruiken of oneigenlijk gebruik van de
vrijstellingen.

Voor het geval organisaties die krachtens artikel 3, §2, 5° vrijgesteld worden van de
vergunningsplicht, toch een vergunning zouden willen aanvragen, adviseert de Raad
voor Cultuur in secundaire orde dat voor wat de voorwaarden inzake diploma’s
betreft als overgangsmaatregel rekening zou worden gehouden met opgebouwde
competenties in bestaande vzw’s zodat men geen nieuwe personeelsleden moet
aanwerven. Hierbij mag evenwel geen afbreuk worden gedaan aan de terechte eis
inzake kwalificatie.
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