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www.andersdananders.be

Argentinië - Australië - Belize - Bolivië - Borneo - Botswana - Bhutan - Cambodja   
Canada - Chili - China - Costa-Rica - Ecuador & Galapagos - Guatemala - IJsland - India
Indonesië - Japan - Laos - Madagaskar - Mexico - Mongolië - Myanmar - Namibië - Nepal  
Nicaragua - Nieuw-Zeeland - Oeganda - Oezbekistan - Panama - Peru - Sri Lanka - Taiwan 
Tanzania - Thailand - Tibet - USA - Vietnam - Zimbabwe - Zuid-Afrika - Zuid-Korea

E E N  A N D E R E  K I J K  O P  R E I Z E N

2015-09846_VVR_MAGAZINE_228_DEF.indd   2 18/05/15   10:06

http://www.andersdananders.be/


DE HOOGVLIEGER 228 3

5
EDITO
Antoon van Eeckhout, voorzitter VVR

 7
INTERVIEW
Ben Weyts

Ook… minister van toerisme

 12
IN DE KIJKER
Live To Travel

Reis Beleef Leef

 15
UIT DE PRAKTIJK

  18
DE DROOMVERKOPERS
Deel XXXIII

 24
CONGRES
20-23 november Málaga

27
GESCHILLENCOMMISSIE
Spreken is zilver,  
zwijgen is geen goud…

22
8

Colofon

Magazine van de

Vereniging van Vlaamse 

Reisbureaus

40ste jaargang

Mei / Juni 2015 

Nummer 228

Uitgegeven door

Vereniging van Vlaamse  

Reisbureaus vzw 

opgericht op 8 oktober 1975

Kantoren

Vlaminghof

Willem de Dekenstraat 1/0001

8000 Brugge

Telefoon 050/25 00 60

Fax 050/25 00 65

E-mail vvr@vvr.be

Website www.vvr.be

Bank 476-2046931-32

Ondernemingsnr. 0415612633

Hoofdredacteur en  

verantwoordelijk uitgever

Antoon Van Eeckhout

Willem de Dekenstraat 1/0301

8000 Brugge

MEDEDELINGSBLAD
van de 

VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS 

35ste jaargang – JANUARI / FEBRUARI 2010 – Nummer 197 

Uitgegeven door: 
Adviesbureau van Eeckhout 
Een afdeling van Belfort n.v. 

In opdracht van de 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus
is een vereniging zonder winstoogmerk

opgericht op 8 oktober 1975 en 
erkend door de minister van toerisme

Kantoren:
“Vlaminghof”, Willem de Dekenstraat 1/0001, 8000 Brugge

Telefoon: 050.250060 - fax:  050.250065 
E-mail: vvr@vvr.be – Website: www.vvr.be

Bank : 476-2046931-32

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Antoon Van Eeckhout, Willem de Dekenstraat 1/0301 

8000 Brugge

2

Advertentietarieven De Hoogvlieger Leden Niet-leden

Eenmalige inlassing 1 A4 € 400 € 450

Eenmalige inlassing 1 A5 horizontaal € 250 € 300

Jaarcontract 6 edities 1 A4 € 2.200 € 2.500

Jaarcontract 6 edities 1 A5 horizontaal € 1.300 € 1.500

Publi-reportage 1 A4 € 550 € 600

Jaarcontract Publi-reportage (max 2/jaar) + € 150 + € 200 

2015-09846_VVR_MAGAZINE_228_DEF.indd   3 18/05/15   10:06

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


4

Als onafhankelijk reisbureau 

biedt u gepersonaliseerde én 

persoonlijke service. 

U komt naar buiten met 

uw specialisaties en interesses. 

Mensen kennen u als een 

vakbekwame reisadviseur. 

En toch mist u soms iets.

Een eigen verhaal …
U bent onafhankelijk en dat biedt veel 
voordelen. Uw klanten krijgen nét dat wat ze 
willen. Maatwerk.
Maar, wie onafhankelijk is moet ook keuzes 
maken. En dan ziet u vaak door de bomen 

het bos niet meer.

… dat samen wordt geschreven
Travelcoop combineert nu net de voordelen 
van onafhankelijkheid met de slagkracht 
van een grotere organisatie. We bieden het 
beste van 2 werelden. Uw onafhankelijkheid 
bewaren en toch te genieten van een 
sterkere onderhandelingskracht, van een 
groter aanbod, van meer informatie en van 
scherpere prijzen.

Ook zin in een betere toekomst?
Word dan snel lid van Travelcoop, de echte

en hechte coöperatieve vereniging van

onafhankelijke reisadviseurs. Doe het nu en

geniet meteen van een pak voordelen en de

ervaring vanuit het samenwerkingsverband.

Meer info? 
Bel vandaag nog: 0473/910 757

Klaar voor een betere toekomst ?
Wij stappen mee in UW verhaal…

EEN REIS OP UW MAAT
TRAVELCOOP

A4_HOOGVLIEGER_TRAVELCOOP.indd   1 18/03/15   17:21
2015-09846_VVR_MAGAZINE_228_DEF.indd   4 18/05/15   10:06



DE HOOGVLIEGER 228 5

E
D

IT
O

Sedert 1975 verschijnt het Mededelingsblad van 

de Vereniging Vlaamse Reisbureaus en, ondanks 

zijn – in de loop der jaren – verbeterde vorm -

geving  – is het  altijd een blad gebleven.

Vandaag biedt de VVR zijn lezers een volwaardig 

magazine aan, nog altijd gestuurd door gemoti-

veerde en gepassioneerde reisagenten maar nu 

ondersteund door professionele vormgevers. 

De nieuwe Hoogvlieger heeft niet de bedoeling 

zich te spiegelen aan andere vakbladen, waarvan 

de meesten zich beperken tot het vertalen van 

persberichten van spelers op de toerismemarkt 

en het bewieroken van adverteerders.

De nieuwe Hoogvlieger zal, nog meer dan de 

oude, praktische informatie bieden van en voor 

reisagenten en eenieder die belangstelling heeft 

voor onze sector. 

Ook de kritische benadering in verband met wat 

er omgaat in onze sector wordt aangehouden en 

wij hebbende bedoeling om de gevreesde rubriek 

Recht voor de Raap nieuw leven in te blazen. 

De oplage wordt aanzienlijk verhoogd en ook 

niet-leden van de VVR worden benaderd.

Wij solliciteren uitdrukkelijk de mening van de 

lezers en  verwachten dan ook dat onze rubriek 

Brievenbus door u allen zal worden gestoffeerd 

met leuke en als het moet ook minder leuke 

en/of kritische bedenkingen.

Antoon van Eeckhout, voorzitter VVR

“De nieuwe Hoogvlieger beoogt 
praktische informatie en 
een kritische benadering 
over wat in onze sector gebeurt”

@VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

Als onafhankelijk reisbureau 

biedt u gepersonaliseerde én 

persoonlijke service. 

U komt naar buiten met 

uw specialisaties en interesses. 

Mensen kennen u als een 

vakbekwame reisadviseur. 

En toch mist u soms iets.

Een eigen verhaal …
U bent onafhankelijk en dat biedt veel 
voordelen. Uw klanten krijgen nét dat wat ze 
willen. Maatwerk.
Maar, wie onafhankelijk is moet ook keuzes 
maken. En dan ziet u vaak door de bomen 

het bos niet meer.

… dat samen wordt geschreven
Travelcoop combineert nu net de voordelen 
van onafhankelijkheid met de slagkracht 
van een grotere organisatie. We bieden het 
beste van 2 werelden. Uw onafhankelijkheid 
bewaren en toch te genieten van een 
sterkere onderhandelingskracht, van een 
groter aanbod, van meer informatie en van 
scherpere prijzen.

Ook zin in een betere toekomst?
Word dan snel lid van Travelcoop, de echte

en hechte coöperatieve vereniging van

onafhankelijke reisadviseurs. Doe het nu en

geniet meteen van een pak voordelen en de

ervaring vanuit het samenwerkingsverband.

Meer info? 
Bel vandaag nog: 0473/910 757

Klaar voor een betere toekomst ?
Wij stappen mee in UW verhaal…

EEN REIS OP UW MAAT
TRAVELCOOP
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“Steunmaatregelen 
zullen vooral op het 
inkomend toerisme 
worden gericht”
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Ben Weyts

Ook… minister  
van toerisme
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Wie is Ben Weyts? 

Ben Louisa Gustaaf WEYTS wordt geboren in Leuven op 

12 november 1970 als zoon van Frans, een onderwijzer. 

Moeder (†) was zelfstandige, actief  in de reclamesector.

Ben is gehuwd met Marijke Verboven (°1984, master 

sociale wetenschappen) die hij leerde kennen op het 

kabinet Bourgeois, waar zij persverantwoordelijke was. 

Marijke is thans diensthoofd communicatie bij Soprim, 

een beheerder van woonzorgcentra. Zij  hebben twee 

kinderen (Gust °2008 en Floor °2011), twee Thuringse 

mini-varkens (Cotelet en Mignolet) en een kat. 

Ben stamt uit een Vlaams Brabantse familie uit de streek 

van Huizingen/Dworp , waar hij ook woont, en heeft nog 

twee broers en een zus. Er zijn geen historische banden 

met de Vlaamse Beweging en evenmin een verleden in 

de collaboratie, iets waar de tegenstanders van de NVA 

nogal eens op focussen, maar bij Weyts bot vangen...

De lagere school volgt Ben in Dworp, het middelbaar in 

twee colleges waarbij ik de indruk heb dat Ben in het 

eerste college niet echt populair was bij de directie. 

Na het halen van zijn master in politieke wetenschappen 

aan de Universiteit Gent belandt hij bij de Volksunie, 

eerst als stafmedewerker later als directeur van het 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, parlementair mede-

werker en woordvoerder en vanaf 2001 woordvoerder 

van de NVA.

Dan begint de steile politieke klim: woordvoerder en 

adjunct kabinetschef van Geert Bourgeois (2004-2005), 

kabinetschef van de zelfde minister (2005-2008); 

Kamerlid voor de alliantie NVA-CD&V (2008-2010), 

eerste ondervoorzitter voor de NVA van de Kamer  

(2010-2014). Bij de laatste verkiezingen wordt hij 

verkozen in het Vlaamse Parlement maar op 25 juli 

2014 wordt hij Vlaams minister van mobiliteit, openbare 

werken, Vlaamse Rand, toerisme, en dierenwelzijn.

Van zijn eerste (georganiseerde) reis naar de Costa 

Blanca heeft hij maar vage herinneringen. Als heel jonge 

tiener was de kennismaking met de Spaanse sangria, 

niet echt bevorderlijk voor het geheugen. Zijn laatste 

reis (Namibië en Zuid Afrika), uiteraard geboekt bij 

een VVR-lid, was gewoon fantastisch (dank u, Vlaamse 

reisorganisator!).

De ontvangst op het kabinet is vriendelijk en 

efficiënt en de wachttijd beperkt, maar toch genoeg 

om vast te stellen dat er, ook in de Paasvakantie, 

hard wordt gewerkt, althans wanneer men aanneemt 

dat het heen en weer rennen van de medewerkers 

inhoudt dat er wordt gepresteerd. Waaraan wij 

overigens niet twijfelen.

Ben Weyts is vriendelijk en een beetje terughou-

dend maar ontdooit naarmate het gesprek vordert. 

De dertig minuten die voorzien waren, lopen 

ongemerkt uit tot meer dan een uur. 

Toerisme is (was?) voor hem duidelijk geen prioriteit, 

hoogstens een leuk aanhangsel, zo een beetje zoals 

een andere opdracht, het dierenwelzijn. Je kan er 

mee scoren, zonder echt vervelende neveneffecten 

te moeten vrezen.

Ben Weyts, minister van mobiliteit, openbare 

werken, Vlaamse Rand, dierenwelzijn en toerisme, 

resideert, samen met collega Philippe Muyters, op 

nr. 7 van het Martelarenplein. Aan de overkant zit 

zijn vroegere en huidige baas, de Vlaamse minis-

ter-president, Geert Bourgeois.

Het Martelarenplein is, historisch, een ideale locatie 

voor de (Belgische) politiek. Oorspronkelijk gebruikt 

als bleekweide wilde de architect Claude Fisco 

(1736-1825) er in de jaren 1774-1775 een groots 

plein van maken maar stelde vast dat het hiervoor 

te klein was. Hij drukte dan maar de bovenverdie-

pingen van de neoclassicistische gebouwen tegen 

elkaar en liet de straten niet midden in de blokken 

toekomen, maar aan de zijkanten. Het resultaat mag 

er alleszins wezen: de kleinheid is geëvolueerd naar 

een relatieve grootsheid.

 

“Steunmaatregelen 
zullen vooral op het 
inkomend toerisme 
worden gericht”
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E UROP E S E

www.europese.be

Een wereldreis, een citytrip, een luie strandvakantie 
of zakenreis?

Een gans jaar onbezorgd reisplezier!
Dankzij de verzekeringsoplossingen van De Europese!
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Hoe ziet u de plaats van Vlaanderen als een top 

bestemming in Europa en de wereld?

Ben Weyts: “Vlaanderen is één van de belangrijkste 

concentraties van cultureel geïnspireerde beziens-

waardigheden van Europa. Het biedt tevens een 

gevarieerde eetcultuur die haar gelijke in de wereld 

niet kent. Hoe dit in het buitenland moet worden 

verkocht is de opdracht van Toerisme Vlaanderen.” 

“De inspanningen om van Vlaanderen, via de 

luchthaven van Zaventem een gateway voor inter-

continentale bezoekers te maken moeten worden 

uitgebreid. Maar wij zijn hiervoor afhankelijk van 

andere spelers op de markt. Het feit dat de promo-

tiedienst voor Brussel, met Laurette Onckelinckx als 

voorzitter, de private sector buiten spel heeft gezet, 

maakt het er niet gemakkelijker op.”

In uw beleidsnota wordt de reisbureausector niet 

vernoemd, maar u hebt wel het voornemen om 

ondersteuning te bieden aan al wie toeristisch 

onderneemt. Hoort de reisbureausector daar ook 

bij? Ziet u de mogelijkheid om de onderontwik-

kelde Vlaamse subsector van het incoming tourism 

daadwerkelijk te steunen? 

Ben Weyts: “Ik stel vast dat de Vlaamse reisbureau-

sector goed is gestructureerd en haar leefbaarheid 

heeft bewezen. Het uitgaand toerisme is belangrijk 

maar indien er steunmaatregelen moeten genomen 

worden zullen die vooral op het inkomend toerisme 

worden gericht. Alle voorstellen van de sector terzake 

zullen met belangstelling worden bestudeerd.”

Consumentenzaken, met inbegrip van de reiscon-

tractenwet, is nog een federale materie. Zou dit 

ooit kunnen geregionaliseerd worden? Zodat wij 

bijv. opnieuw een Vlaamse Geschillencommissie 

Reizen kunnen oprichten i.p.v. een Belgische.

Ben Weyts: “Ik stel vast dat de zesde staatshervor-

ming het samenleven van de Gemeenschappen er 

niet eenvoudiger heeft op gemaakt. Waar voorheen 

de Gemeenschappen overwegend bevoegd 

waren voor het toerisme (enkel de afgeschafte 

vestigingsvoorwaarden van de reisbureaus waren 

een bevoegdheid van de Gewesten) dragen nu 

zowel de Gemeenschappen, als de Gewesten, als 

de Gemeenten bevoegdheid. In elk geval kan daar 

maar een grondige wijziging in optreden na de 

verkiezingen van 2018.”

Bent u de mening toegedaan dat de afschaffing 

door het Vlaamse Parlement van het reisbureau-

decreet voor de consument een verstandige 

beslissing was?

Ben Weyts: “In de periode dat deze feiten zich 

voordeden was ik Kamerlid, en dus niet direct 

betrokken bij dit probleem. Ik had kennis van het 

Evaluatierapport van het Departement Internatio-

naal Vlaanderen, dat pleitte voor een afschaffing 

en neem akte van de uitleg van de VVR dat dit 

rapport geïnspireerd werd door een liberale visie 

op het bedrijfsleven die gruwelt van elke vorm van 

vestigingswetgeving.”

“Ik stel vast dat de, vooral door de VVR gestuurde, 

zelfregulering, wel degelijk werkt maar ik sta open 

voor overleg, de dag dat dit niet meer zo zou zijn.”

Besluit

Ben Weyts is een jonge overtuigde Vlaming die 

niet gehinderd wordt door de schaduwen van het 

verleden maar zich ook bewust is van de waarden 

en de normen van hetzelfde verleden. Hij is 

gedreven, slim en beheerst met brio de moderne 

wapens van communicatie en perceptie. Hij heeft 

de politieke ladder beklommen uit eigen kracht en 

is zeker nog niet aan de top. Hij moet er wel voor 

zorgen dat hij niet bedolven geraakt onder het hooi 

van zijn vork.

Ben Weyts en zijn standpunten over Toerisme en Vlaanderen

E UROP E S E

www.europese.be

Een wereldreis, een citytrip, een luie strandvakantie 
of zakenreis?

Een gans jaar onbezorgd reisplezier!
Dankzij de verzekeringsoplossingen van De Europese!
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“De Vlaamse reisbureausector  
is goed gestructureerd en heeft 
haar leefbaarheid bewezen”
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Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels
 - Meer dan 60 nieuwe hotels
 - Unieke Afrika brochure
 - USA à la carte: 2000 hotels
 - Golfspecialist
• Zowel charter- als lijnvluchten
• Onmiddellijke bevestiging & prijsberekening
• Nieuwe dynamische & actieve website: 
 - Selecteer uw hotels volgens voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 www.exclusive-destinations.be
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T R A V E L  I N  S T Y L E

W I N T E R
2 0 1 4  /  2 0 1 5

Europa
Afr ika
Caribbean
Noord Amerika
Indische Oceaan
Midden Oosten
Azië 
Cruises
Honeymoon
Tai lor  Made
Combinatiereizen

SVJb-Hoogvlieger gids14/15.indd   1 14-08-14   10:58
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 Live To Travel

 Reis Beleef Leef
 
 Dubbelinterview met Bruno De Lathauwer en Hans Van der Stock

Bruno is 45, gehuwd met Greet en vader van 

Kamiel (2,5) en Helen (0,5)

Hoewel hij was voorbestemd om de textielfabriek 

van vader over te nemen en volledig andere studies 

heeft gevolgd (scheikunde/textiel & politieke 

wetenschappen) rolde Bruno het toerisme in via de 

organisatie en begeleiding van skivakanties. 

Wat was je mooiste reis ooit? 

“Ik heb heel veel mooie reisherinneringen. Maar 

als ik één bestemming moet kiezen ga ik voor de 

Okavango Delta (Botswana).”

Wat zijn je hobby’s naast het reizen?

“Naast mijn gezin ben ik dol op skiën en boarden. Ik 

fi ets graag een stevig eind en het carnaval in Aalst 

mis ik nooit!”

Wat doe je als je 100 miljoen € wint?

“Ik blijf alleszins werken, maar een ruimer huis zou 

leuk zijn. Ik koop een lodge in de wildernis van Zuid 

Afrika en ik geef zeker een deel van het geld aan 

een goed project in de vierde wereld.”

Bruno De Lathauwer nam op 1 augustus 2004 het reiskantoor van de familie 

De Ras over en doopte het om tot Reizen De Lathauwer. Het kantoor beschikte 

over een merknaam ‘live 2 travel’ dat voornamelijk autocarvakanties naar Spanje 

verkocht. De benaming werd behouden, de bestemmingen niet want vanaf 2005 

begon Live To Travel reizen naar Zuid-Afrika & Namibië te organiseren.

Live To Travel groeide gestaag, maar naar Bruno’s gevoel ontbrak er iets. Er was 

grote nood aan een bijkomende drijvende kracht. Hij dacht aan Hans Van der Stock 

die over ervaring, bagage en professionalisme beschikte. Eind 2007 maakte Hans 

dan ook de overstap naar Live To Travel. Enige tijd later werd besloten om Live To 

Travel volledig te scheiden van Reizen De Lathauwer.

Live To Travel organiseert van kampeer-
vakanties tot fl y in safari’s in Centraal en 
Zuidelijk Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland 
en heeft voor 2015 zes brochures uit.

Meer info via 053/606151 of 
info@livetotravel.be

Australië - Nieuw Zeeland - Fiji
2 0 1 5  -  2 0 1 6

Individuele en groepsreizen

2015-09846_VVR_MAGAZINE_228_DEF.indd   12 18/05/15   10:06
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Hans is even jong, gehuwd met jeugdliefde Carmen 

en papa van Louis (12), Henri (11) en Frederic (7).

Tijdens zijn studies handelswetenschappen in 

Leuven liep hij Bruno tegen het (toog)lijf; hun 

gemeenschappelijke interesses resulteerden in een 

vriendschap die twintig jaar later nog overeind staat. 

Na zijn studies trok Hans gedurende anderhalf jaar 

de wereld rond. Toen de bodem van zijn spaar-

varken angstwekkend dichtbij kwam ontmoette hij 

in India een productmanager van het toenmalige 

Britse Thomson Holidays. Diens beroep fascineerde 

hem en eenmaal terug in België bleek de liefde 

voor de toeristische industrie definitief in zijn bloed 

te zitten. Wat volgde was een tienjarige loopbaan 

als contract manager bij Transeurope. In die tien jaar 

werd het product van TE gevoelig uitgebreid met 

o.a. de ‘charming’ brochures. In 2007 maakte hij de 

overstap naar Live To Travel. 

Wat was je mooiste reis ooit?

“Uiteraard reis ik beroepshalve veel, maar een echte 

favoriete bestemming heb ik niet.”

Wat zijn je hobby’s naast het reizen?

“Je kan mij regelmatig vinden op het tennisveld, de 

skipistes en naar jaarlijkse traditie Aalst carnaval en 

Rock Werchter!”

Wat doe je als je 100 miljoen € wint?

“Ik organiseer een rockfestival met mijn favoriete 

groepen en laat dat lekker verlieslatend zijn.”

Wat is jullie grootste uitdaging?

“Wij beschouwen het als onze grootste challenge 

om de reisagenten er van te overtuigen beroep te 

doen op niche touroperators en dus de trend van 

het zelf samen stellen tegen te gaan. Wij vinden het 

echt zonde van de tijd en de inspanningen die er 

voor moeten geleverd worden. Trouwens, het valt nog 

maar te bezien of je op die zelf georganiseerde reis 

een mooiere marge kan realiseren dan je commissie 

op een aangekochte reis. Als niche touroperator zijn 

wij er niet alleen voor moeilijke à la carte dossiers; wij 

hebben ook fantastische, kant en klare groepsreizen.”

Een boodschap voor de reisagenten?

“Je kan niet genoeg investeren in brochure- en 

productkennis. Wij krijgen als touroperator nog al 

te vaak de vraag of wij een bepaald hotel verkopen, 

terwijl het met gepubliceerde prijzen in de brochure 

staat. Consulteer de brochures alvorens de telefoon 

te nemen of een mail te sturen.”

“Uiteraard krijgen wij graag à la carte aanvragen, 

maar voor producten als de onze dienen deze uit 

meer dan drie lijntjes te bestaan. Hoe beter je de 

wensen van de klant inschat en aan ons overmaakt, 

hoe beter de offerte zal zijn en hoe meer kans je 

maakt op verkoop. Heb vertrouwen in de partners 

waar je mee werkt, het kost iedereen te veel tijd om 

offertes voor niets te maken.”

De toekomst lacht onze gesprekspartners en Live 

To Travel toe! De nieuwe brochure Australië en 

Nieuw Zeeland doet het zeer goed. Live To Travel 

vond hier echt een open plek op de wereldkaart. 

Daarnaast heeft het bedrijf sinds enige tijd een 

operationeel kantoor in Nederland. 

“Als Vlamingen kunnen wij ook succesvol zijn op 

buitenlande markten! Ondertussen werken er in 

Almere al 4 mensen en draait het kantoor vlot!”

“Hoe beter je de wensen van 
de klant inschat, hoe meer 
kans je maakt op verkoop”
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Op 15 januari boekt juffrouw Janssens een huwelijksreis naar Tenerife voor haarzelf en haar verloofde 

meneer Peeters met vertrek op 12 juni en terug op 19 juni, all-in, attentie op de kamer, upgrade junior 

suite en nog wat extraatjes: totaalprijs: € 5.833. Het wordt onmiddellijk bevestigd. Juff Janssens tekent de 

bestelbon en betaalt via bancontact een voorschot van € 1.750 – het saldo zal worden overgeschreven 

voor 12 mei. Op 20 februari komt meneer Peeters, rood aangelopen, het kantoor binnen gestormd 

(zwaaiend met de bestelbon) en meldt dat hij juffrouw Janssens met de buurman heeft betrapt en dat 

hij er niet aan denkt om met haar te trouwen en er nog minder aan denkt met haar op reis te gaan. 

Hij wil dat de reis wordt geannuleerd en dat hij sito presto de helft van het voorschot (€ 875) terug-

betaald krijgt.

Hoe reageren als reisbureau?

1. Eerst zijn er de annuleringskosten. In dit geval 

€ 250 – deze kunnen sowieso niet worden terug-

betaald. Blijft € 1.500.

2. Juffrouw Janssens is de ondertekenaar van de 

bestelbon en de betaler van het voorschot. Ook al 

voelen wij met meneer Peeters mee – hij kán dit 

dossier niet annuleren om welke reden dan ook. 

Alleen zij kan dat. (misschien neemt zij de buurman 

wel mee in zijn plaats).

3. Meneer Peeters loopt nog roder aan en zegt dat 

het voorschot werd betaald van een gemeenschap-

pelijke rekening en dat hij bijgevolg recht heeft op 

terugbetaling van de helft van € 1.500. Dit doet 

voor u als reisbureau niet ter zake en punt 2 blijft 

overeind.

Besluit 

Alleen wie als inschrijver op de bestelbon 
is vermeld en heeft ondertekend kan een 
dossier annuleren of wijzigen. Zorg er dus 
voor dat dit een en dezelfde persoon is. 
Hoe een koppel onderling zijn geldzaken 
regelt is hun probleem.

Buurman verknoeit 
huwelijksreis
Buurman verknoeit 
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Geef uw klanten een veilig gevoel 
mee op reis. Zelfs als ze niet 

kunnen vertrekken.
Adviseer de No Stop Full* - 
annulatieverzekering. 
Bescherm niet alleen uw klant, maar ook zijn 
jaarlijks vakantiebudget. Met onze No Stop Full- 
formule zijn al zijn vakanties gedekt bij een 
annulatie. Of het nu om een citytrip gaat, een verre 
reis, of een weekendje dichtbij. En dat voor een 
volledig jaar, zonder franchise. Met inbegrip van 
een bagageverzekering en reiscompensatie. 
Meer info op 02 286 31 38 en via 
adm.sales@touring.be.

* De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming 
toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 
1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. Touring No Stop komt tussen voor reizen die 30 
dagen na intekening plaatsvinden. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is 
slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene 
Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.

02TOU15074_Adv_NoStop_131x186.indd   1 25/02/15   15:26
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Soms komen er rare klachten of verhalen langs 

waaien op het VVR kantoor. Geniet van volgende 

bloemlezing.

Tot mijn verbazing komt een oudere meneer kwaad 

mijn kantoor binnen. Eigenlijk moest hij onderweg 

zijn naar Zuid Afrika. De uitleg: “Men heeft mij op 

Zaventem tegen gehouden. Ik moest van u een 

reispas kopen en heb dat ook gedaan. Die reispas 

paste niet in mijn portefeuille dus heb ik er de 

hoeken afgeknipt.”

“Beste VVR secretariaat, kan u mij een nieuwe 

sticker (vergunning) van toerisme Vlaanderen 

bezorgen?”

“Neen hoor, dat kunnen we niet, alleen toerisme 

Vlaanderen mag die uitreiken en jij hebt er ongetwij-

feld ook een gekregen. Ben je zeker dat de sticker 

niet op je deur of je etalage kleeft?”

“Wel, dat is nu net het probleem, vannacht is mijn 

deur gepikt!”

Zoals u allicht weet hebben skiverhuurbedrijven 

dikwijls tientallen paren ski’s van hetzelfde merk en 

dezelfde kleur. Bij de aanvang van de les vraagt de 

leerling aan de monitor: “Mijnheer, ik heb vannacht 

mijn ski’s in de bus laten liggen, zou het kunnen dat 

mijn bindingen gekrompen zijn door de kou?” Een 

eindje verder staat een andere leerling te sakkeren 

dat zijn schoenen blijkbaar gekrompen zijn.

Uit het leven (van het secretariaat)
gegrepen

Een echte klassieker

Moeder en dochter staan bij de verantwoordelijke 

voor de appartementenverhuur in een Spaans 

vakantieoord. 

“Mijnheer, dat gaat hier niet hé.” 

“En waarom gaat het niet Mevrouw?”

“Wij kunnen geen eten en zo kopen voor op het 

appartement.”

“De ‘supermercado’ is nochtans om de hoek 

mevrouw.”

“Dat weten we wel, maar die spreken daar allemaal 

Spaans en trouwens, over de middag is dat daar 

allemaal dicht.”

      

  

Recent gelezen op Facebook 

Een collega heeft het even gehad 
met het onderwijs
Of de kindjes van het 2e middelbaar Latijn, vak 

aardrijkskunde even een prijsofferte willen samen-

stellen voor een 4-daagse citytrip naar een Euro-

pese stad? En of ze alles online willen opzoeken en 

hun bronnen goed willen vermelden? Leerkrachten 

willen ook niet door pc’s vervangen worden neem ik 

aan! Of heeft de juf reisplannen misschien? 

Ongelofelijk en de wansmaak voorbij 
Net een klant gehad die vroeg of ze haar reis naar 

Tunesië kon annuleren omdat ze zo graag in de 

zee zwemt en dit nu niet ziet zitten uit schrik dat er 

teveel lijken in de zee voor de kust zouden drijven... 

Welke reden gaan ze nog allemaal uitvinden om te 

mogen annuleren?
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ex Cargus Travel 1987-1993, ontslag als bestuurder 

in 1997). Deze laatste werd belast met het dagelijks 

bestuur en in april 1997 vervangen door Boudewijn 

Langmans (°1954, ex De Duinen 1977-1996) en 

enkele maanden later door Jan Hoeks (°1965). In 

2004 nam Guy Van Meeuwen (°1954) het beleid 

in handen, hij bleef zaakvoerder tot 2010 en werd 

toen vervangen door Werner Vreys die zaakvoerder 

bleef tot 2012. In 2006 werd Sofie Welckenhuyzen 

benoemd tot zaakvoerder die tot op vandaag de 

dienst uitmaakt.

(3575) Rafs Reizen bvba, Kortrijk werd gesticht in 

december 1995 door Rafael De Rudder (°1942) 

die van 1988 tot 1996 werkzaam was als chauffeur 

bij Rado Reizen en ook illegaal reizen organiseerde 

onder de mantel van de vzw Rafs Reisclub. In 2000 

werd de reisbureauvergunning ingetrokken maar 

in september van hetzelfde jaar opnieuw inge-

steld tot op 30 januari 2002 de vennootschap in 

vereffening werd gesteld. Deze werd tot op heden 

niet afgesloten en de vennootschap werd in 2013 

ambtshalve uitgeschreven.

(5657) *Travel House (2003: Silverblue, 2011: 

PLS World) n.v., Antwerpen (2001: Lier) werd 

opgericht in juni 1996 door Etienne Van Camp en 

Michel Monheim (°1944, ex Odysseus 1989-1996, 

bestuurder tot 2000) als dochtermaatschappij 

van Odysseus. De reisbureau-activiteiten werden 

gestopt in 2000 en wat men daarna uitvoerde is 

niet duidelijk. Het faillissement werd uitgesproken 

op 11 januari 2012.

(5659) *Vlaamse Kampeertoeristen (VTK) vzw, 

Gent werd gesticht op 28 april 1971 als doch-

ter-vzw van de VTB-VAB, maar ging vanaf 1996 

haar eigen weg. Hilde Vanhoutte (°1956, bachelor 

toerisme, ex VTB) is reeds vanaf 1996 belast met 

het dagelijks bestuur. Dirk De Groot is voorzitter in 

opvolging van Willy De Groot. 

1996, 9 juli, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: (cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid)

(5661, 2327, 6167) *Archeon Travel bvba, 

Wolvertem. Lucia Heyvaert (°1957) startte haar 

carrière in de reisbureausector in 1993 als 

kantoorhoofd van een bijkantoor van Orchidee 

Reizen, nadat zij sedert 1978 vertegenwoordigster 

was geweest voor l’Oreal. Op 1 juni 1996 stichtte 

zij haar eigen bvba en verkreeg, ondanks hevige 

tegenstand van haar vroegere werkgeefster, haar 

vergunning. Lucia is geen katje om zonder hand-

schoenen aan te pakken en verdedigt haar klanten 

als een leeuwin. 

(C-vergunning, 5655) Gruson Autobus n.v., Ieper 

werd gesticht op 27 december 1958 en had vanaf 

1966 een C-vergunning die in 1996 werd omgezet 

naar een A. In 1998 werd het reisbureau handels-

fonds overgedragen aan het op 21 oktober 1998 

gestichte *Gruson Reisbureau bvba dat in 2008 

lid werd van de VVR. De reisbureau activiteiten werd 

gestopt op 31 december 2011. De eigenaars van 

het reisbureau waren Mia en Anne-Marie Gruson en 

Johan Artois. De persoon belast met het dagelijks 

bestuur van het reisbureau was Marleen Becuwe 

(°967, ex Lotus Reizen 1985-1995). In 2013 werd 

het doel en de naam gewijzigd in Impro One. De 

bus-activiteiten werden in dezelfde periode verkocht 

aan de internationale transport en nutsgroep Veolia.

(5653) *Hummel Skisport bvba, Olen (2001: 

Beverlo, 2007: Houthalen-Helchteren, 2013: 

Heusden Zolder) werd op 12 april 1996 gesticht 

door Guy Van Meeuwen, Benny Wynants (ontslag als 

bestuurder in 2001) en Guido Winderickx (°1948, 

Deel I tot XXXII van deze geschiedenis van de 

reiswereld zijn verschenen in de nummers 184 tot 

188, 193 tot 198, 203 tot 205, 207 tot 209; 211 

tot 218 en 220 tot 227. In het nummer 200/201 

werden de voornaamste gebeurtenissen tot 2010 

binnen de VVR, inzonderheid in verband met de 

bestuurders, opgenomen.

 Deel XXXIII

 De Droomverkopers
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1996, 15 juli, Neckermann
Op verzoek van de VVR wordt Neckermann 

veroordeeld wegens de verkoop van reizen op het 

Brussels Vakantiesalon. Op het verzoek van de VVR 

aan Toerisme Vlaanderen om, al is het maar symbo-

lisch, de vergunning van Neckermann te schorsen, 

wordt NIET ingegaan.

1996, 18 juli, VVR
Leo Vanderpooten (°1946) wordt gecoöpteerd 

bestuurder van de VVR. Hij was al eerder bestuurder 

in 1985 (zie 3 oktober 1985).

1996, augustus, Jetair
Creatie van Sirius Travel Service, de airbroker van de 

TUI groep, thans ondergebracht bij Jetaircenter.

1996, 29 augustus, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (5661) 

Archeon Reizen, Wolvertem - (5663) Ashraf 
Reizen, Antwerpen 

(2131) *Bruneel Reizen, Veurne (2008: De Panne) 

werd gesticht als eenmanszaak in 1982 door 

Eliane Bruneel (°1950) die van 1977 tot 1982 een 

franchisekantoor van Sun Reizen had uitgebaat. 

De reisbureau-activiteiten werden op 31 december 

2014, wegens het bereiken van de pensioenleeftijd 

stopgezet.

1996, september, VLM
De Nederlandse zakenman Jaap Rosen Jacopson 

(°1950) neemt de meerderheid van de aandelen 

van VLM over. Hij vertrouwt in overleg met Freddy 

Van Gaever (°1938), de dagelijkse leiding toe aan 

Christian Heinzmann (°1953).

1996, september, ABTO
Veerle De Boeck wordt directeur en later secre-

taris-generaal van ABTO. Zij blijft er tot december 

2013.

Veerle De Boeck wordt geboren in 
Eeklo op 22 oktober 1970 als dochter van 
een professor. Zij studeert van 1990 tot 
1996 rechten in Leuven en haalt nog een 
post graduaat business administration bij 
Solvay in Brussel. 

 Gedurende haar 17 jarig verblijf bij ABTO 
neemt zij vooral deel aan vergaderingen en 
ontpopt er zich soms als een lastige tante, 
alhoewel zij dit voor en na de vergadering 
compenseert met een onmiskenbare 
charme. Haar opponenten hebben geen 
grote dunk van haar juridische kennis maar 
men kan niet verwachten dat een echt-
genote en moeder, die daarenboven een 
vrij druk sociaal leven leidt, beslagen is in 
al de domeinen waar haar werkgever haar 
parachuteert.

Nogal laattijdig stelt Veerle vast dat zij 
in ABTO nooit zal kunnen groeien. Het 
is immers een belangengroepering die 
volledig afhankelijk is van de bijdragen 
van haar twee grootste leden (Jetair en 
Thomas Cook) die het beperkte kader 
van hun beroepsvereniging slechts een 
beperkte bewegingsvrijheid macht toelaat. 
Zij vertrekt dan ook onverwacht en wordt 
adjunct-directeur bij de Vereniging van 
Sociale Verzekerings-fondsen voor zelfstan-
digen, de Unie van Ondernemersloketten 
en de Vereniging van Kinderbijslagfondsen. 
Daarnaast is zij ook consultant bij Oxygen, 
een bedrijf dat zich al jaren aan de rand van 
de reis-illegaliteit beweegt.

Veerle De Boeck heeft twee kinderen en is 
gehuwd met een huisarts.

2015-09846_VVR_MAGAZINE_228_DEF.indd   19 18/05/15   10:06



20

Waarom boeken bij NMBS Europe?

Wil je meer info?
www.nmbs-europe.com/agent

02 528 27 06

 Wie kan Mobile tickets 
aanbieden voor 
Thalys, Eurostar en 
alle bestemmingen in 
Duitsland, zelfs met de 
optie “Elk Belgisch Station” 
inbegrepen?

 Wie biedt technologie 
aan, aangepast aan ieders 
behoefte: @lantis, @lantis 
Light, Online Bookingtool, 
Whitelabel B2B, …?

 Wie heeft een Contact 
Center waar uw klant 7 
dagen op 7 terecht kan voor 
naverkoop?

 Wie biedt uw zakenreiziger 
de mogelijkheid om zijn 
BTW te recupereren?

 Wie kan een 
getrouwheidsprogramma 
aanbieden om GRATIS 
treintickets te sparen?

V.U. K. Stuyts Lic 1615
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1996, 3 september,  
Technisch comité (TC)
De VVR delegatie verlaat de vergadering uit protest 

tegen het feit dat Mark De Vriendt (ABTO verte-

genwoordiger) blijft zetelen ondanks het feit dat hij 

niet meer in dienst is van ABTO. Het administratief 

recht schrijft immers voor dat een persoon die 

een mandaat vervult in een overheidsinstelling ten 

gevolge van zijn functie dit moet opgeven als hij zijn 

functie niet meer bekleedt. Uiteraard lag de VVR 

niet wakker van het administratief recht maar was 

het de bedoeling om de macht van de tegenstan-

ders van de VVR binnen het TC te beperken. In de 

volgende maanden voerde de VVR in dit verband 

een procedure tegen Toerisme Vlaanderen en haar 

administrateur-generaal maar ving bot op louter juri-

dische gronden. De bevoegdheid voor een dergelijk 

geschil lag immers bij de Raad van state en niet bij 

een rechtbank.

1996, 17 september,  
Garantiefonds (GF)
Minister van consumentenzaken, Elio di Rupo 

(°1951) neemt een ministerieel besluit waarbij het 

GF als verzekeringsmaatschappij wordt erkend.

1996, 23 september, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5667) *Ecu Travel bvba, Ekeren werd opgericht 

19 augustus 1996 door de havenbaas Raymond 

Van Achteren (thans CargoLogin) die Pascale Ooms 

(°1965, ex Reizen De Zwaluwen 1988-1996) 

belastte met het dagelijks bestuur. Zij werd in 

december 1999 vervangen door Bart De Bruyn 

(°1971, ex Sunsnacks, thans Class-X Travel). 

Ondertussen had ook Lucienne Wendey (°1946) die 

haar bedrijf Ultra Touring Cars aan Ecu Travel had 

verkocht, de directie vervoegd. In 2002 werden de 

reisbureau-activiteiten gestopt en werd de naam 

en het doel gewijzigd. De vennootschap heette 

voortaan Prolog International en is tot op heden 

operationeel. Men was vooral actief als touroperator 

maar matig (financieel) succes. Het product zelf was 

vrij goed.

(2299) *Marlene Reizen (2002: Reizen *Peggy), 
Kasterlee-Lichtaart werd opgericht in september 

1996 als eenmanszaak door Marlene Delsemme 

(°Herentals 1954, ex Amini Reizen) en in oktober 

2000 omgevormd tot bvba met Pelagia (Peggy) 

Bauweraerts-Machielsen (°Turnhout 1958) als 

bijkomende partner. In juli 2001 werd Antoon 

Bauweraets (°Turnhout 1952) aangesteld tot 

zaakvoerder in vervanging van Marlene Delsemme. 

In oktober 2001 wordt ook Antoine Van Baelen 

zaakvoerder, hij blijft dit tot februari 2003. In 

november 2008 verschijnt Ludwig Aerts op het 

toneel. Op 15 oktober 2013 wordt, onverwacht, het 

faillissement uitgesproken.

(3577) (*) Pajot Tours, Lennik is de op 1 mei 

1990 opgerichte eenmanszaak van Patrick Jacobs 

(°1960) die een zekere Marcel Smolders belastte 

met het dagelijks bestuur en dit in 2004 zelf 

overnam. Het betreft hier vooral een autocarbedrijf 

waarvan de eigenaar niet veel kaas heeft gegeten 

van de echte reisbureau-acitivteiten.

1996, 26 september, Citybird
Dr.med. Victor Hasson (1958-2005, ex EBA) 

kondigt de oprichting aan van een lange-afstand-

schartermaatschappij onder de naam Citybird, 

met een kapitaal van 4 miljoen €. 62,5 % van de 

aandelen zijn in handen van City Hotels, een andere 

vennootschap van de familie Hasson. De man achter 

de schermen is echter Georges Gutelman (°1940, 

ex TEA).

1996, oktober, Scheepvaart
De populaire scheepvaartmaatschappij North Sea 

Ferries met verbindingen tussen Zeebrugge-Rot-

terdam en Hull wordt opgeslorpt door P & O.

1996, oktober, Transair/Sabena
Transair, ooit de huis-touroperator van Sabena, later 

van Sabena en Air France en sedert 1995 volledig 

gecontroleerd door Air France wordt verkocht aan 

een dubieuze Franse maatschappij uit Le Touquet: 

L’Agence du Gestion de Voyages, van een zekere 

Réné Vandewalle. Uiteindelijk gaat Transair in 1997 

failliet;

1996, 8 oktober, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid.

(5665) All About Belgium (AAB), Lede was de 

in september 1996 opgerichte eenmanszaak van 

Kathleen Vermeiren (°Aalst 1970, ex Scheers Inter-

nationel 1990-1996) die in 18 augustus 1999 werd 

omgevormd tot een bvba. Men was vooral actief 

als incoming reisbureau. De activiteiten werden 

stopgezet op 31 december 2014.

(5669) Alp Tour Reizen Holland BV, Antwerpen 

was een vennootschap naar Nederlands recht die in 

België werd opgericht in februari 1996. 

De personen belast met het dagelijks bestuur waren 

de Turk Omer Balkan en Maire Louise Veerman 

(°1969). De vergunning werd op 15 oktober 1997 

ingetrokken omdat men niet voldeed aan de eisen 

tot verhoogde borgtocht. Daarna verdween men 

volledig van het toneel zonder een spoor na te laten. R
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Ontdek ons nieuwe hotelaanbod

www.gateway.be Travel Solutions for the Future

Nu toegevoegd: Exclusively en directe aankoop van IHG en Protea hotels

Enkele voorbeelden van onze populaire reizen

  Isabellalei 3/10  -  2018 Antwerpen  -  03 - 281 79 27  
info@sovjetreizen.be  -  www.sovjetreizen.be

EUROPA
Armenië - Azerbeidzjan

Balkan - Baltische Staten
Bulgarije - Georgië
Polen - Roemenië

Rusland - Wit-Rusland

CENTRAAL-AZIË
Iran - Kazachstan

Kirgizië - Mongolië
Oezbekistan - Turkmenistan
Noord-Korea - Tadzjikistan 

BEGELEIDE NEDERLANDSTALIGE 
GROEPSREIZEN
RIVIERCRUISES

INDIVIDUELE REIZEN
FLY & DRIVE’S

FIETS & WANDELREIZEN

Onze reizen Onze bestemmingen

Aantrekkelijke commissie op al onze reizen. 

Neem contact met ons op en vraag onze 
brochures op via Promoplanning.

6-Daagse begeleide groepsreis Sint-Petersburg al € 995,-
12-Daagse riviercruise Moskou & Sint-Petersburg € 1.735,-

17-Daagse begeleide groepsreis Turkmenistan & Oezbekistan €  3.099,-
13-Daagse begeleide groepsreis Oezbekistan € 2.199,-

16-Daagse begeleide groepsreis Armenië & Georgië € 2.099,-
14-Daagse begeleide rondreis Iran € 2.215,-
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Een vergunning werd geweigerd aan:

Astoria Reizen, Zottegem. Dit was de eenmanszaak 

van Ingrid Michiels (°1969, ex Sunjets). 

Fast Tours bvba, Geel, gesticht op 29 augustus 

1995 door Marcel Nijs (°1952, ex Marina Cars 

1982-1996). In 2004 werd de naam gewijzigd in 

G.T.T. en in 2006 in Verhuurwagens bvba. Blijkbaar 

houdt men zich nog steeds bezig met autoverhuur.

Venture Europe vzw, Sint Martens Latem. Voor 

eerst en vermoedelijk ook voor het laatst weigert 

Toerisme Vlaanderen een vergunning aan een v.z.w. 

omdat men heeft nagegaan en vast-gesteld dat het 

organiseren van reizen niet tot het wezenlijk doel 

van een v.z.w. behoort.

1996, 27 oktober, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (5527) 

Alezzi Travel, Tongeren - (5121) Reizen Baus, 

Wellem – (5347) DBL Travel, Groot Bijgaarden – 

(5417) Govaka, Brussel – (2293) IB Travel, Gent – 

(1913) Intra Mundi Limburg, Diepenbeek– (5647) 

Miramar Tours, Kortenaken – (2393) MVK Travel, 
Bornem (5645) Southern Cross Tours, Brussel 

– (5401) Traffic, Mechelen (5657) Travel House, 

Antwerpen – (5659) Vlaamse Kampeertoerisme, 

Gent - (5647) Yellow City Travel, Geel.

1996, 31 oktober, Sabena
Valère (later baron) Croes (CVP, °Alken 1934), 

topman van Fortis/ ASLK volgt Jan Huyghebaert 

(°Ukkel 1945) op als voorzitter van de raad van 

bestuur van Sabena.

1996, november, Sex toerisme
Tijdens het congres van UFTAA in Pataya, tekent 

de VVR als eerste beroepsvereniging ter wereld de 

conventie tussen de UFTAA en de Verenigde Naties 

inzake de beteugeling van het sex toerisme. Na het 

galadiner dat volgt op de ondertekening hollen een 

aantal congres deelnemers, vooral afkomstig uit 

Afrika, naar de hoerenbuurt van Pataya.

1996, 25 november, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid.

(5671) *DCFT n.v., Herentals (2002: Dilbeek) werd 

gesticht in september 1996 door Rudolf Van der 

Auwera en Micheline Calomme (°1948), beide 

voorheen betrokken bij Boschmans Reizen en Alain 

Varenne (°Gent 1954 Flash Travel) en Luc Drubbel 

(°1960). Deze laatste werd belast met het dagelijks 

bestuur. In september 2003 werd hij als zodanig 

opgevolgd door Ingeborg Degeling (°1962). DCFT 

groeide uit tot een vrij belangrijke keten en opende 

tal van bijkantoren maar reeds kort na de stichting 

bleek dat de werkelijke eigenaars afkomstig waren 

uit de toenmalige Flash groep. Dit werd op 22 

oktober 2002 geformaliseerd door het ontslag van 

Luc Drubbel als bestuurder en de aanstelling van 

Jean-Michel Vlassenbrouck, de toenmalige rechter-

hand van Alain Varenne, tot zijn opvolger. In 2003 

werd de vergunning ingeleverd en het handelsfonds 

overgedragen aan Flash Travel. Op 28 januari 2014 

werd de vennootschap failliet verklaard. 

(2305) Reizen *De Munter, bvba, Hamme werd 

op 23 oktober 1996 gesticht door Eddy De Munter 

(°1960) en Marguerite Van Molle (°1936, ex Reizen 

Spillemaeckers 1991-1996). Deze laatste nam 

ontslag als zaakvoerder in 2003. Lidmaatschap van 

de VVR kwam er slechts in 2011.

(2303) Chris Lenaerts Reisburo, Beerse, is de op 

21 december 1992 gestichte eenmanszaak van 

Chirs Lenaerts (°1954). Van 1993 tot 1996 was 

hij een illegale reisbemiddelaar voor rekening van 

Reizen Van Hoof. Het feit dat de VVR hem daar ooit 

op gewezen heeft is vermoedelijk de reden dat hij 

nooit VVR lid is geworden.

(2307) *Lets Travel, Westmalle was de in 

september 1996 gestichte eenmanszaak van Ronny 

Van Dyck (bachelor toerisme, ex Kempo Reizen 

1993-1996). In september 2000 werd het handels-

fonds verkocht aan Ann Van Hecke (°1971) die 

onder dezelfde naam en vergunningnummer verder 

werkte (zie aldaar).

(5673) *XXXX Travel bvba, Herentals werd op 30 

september 1996 gesticht door Dominique Kenis 

(vroeger kinesiste en medisch afgevaardige) en 

Stefan Nees. Erik Hotterbeeckx (°1961, ex Wein-

berg 1981-1986, ex Express Tours 1986-1988, 

ex ABC Travel 1989-1993, ex D&D 1993-1996) 

werd belast met het dagelijks bestuur. Men maakte, 

behoudens gedurende enkele jaren, deel uit an het 

Uniglobe franchisesysteem; Men is dan ook sterk in 

zakenreizen.
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 1975-2015 - 40 jaar VVR

 Congres 20-23 november 
 Málaga

Na buitenlandse locaties Monaco, Larnaca, Kuala 

lumpur, Phuket, Saint Raphaël, Baden-Baden, Luxor, 

Budapest en Noordwijk koos de Raad van Bestuur 

voor Málaga als congreslocatie voor 2015.

 

Voor de reisagenten wordt het ongetwijfeld 

‘thuiskomen’ vermits Spanje decennia lang voor 

Vlamingen hét favoriete vakantieland is en de Costa 

del Sol voor velen zelfs een tweede thuis werd. Daar

waar Málaga slechts gekend is als toegangspoort 

tot deze prachtige regio heeft de stad alle troeven in 

handen om zélf een toeristische topper te worden.

Interessante sprekers van binnen en buiten de 

sector, geanimeerde vergaderingen, een leuk 

partnerprogramma, een goed hotel, lekker eten en 

drinken en vooral veel en aangenaam contact met 

de collega’s – redenen genoeg om deel te nemen 

en (opnieuw) kennis te maken met Zuid-Spanje.

Alle betrokken toerisme autoriteiten werken samen 

om hun Vlaamse collega’s te verwelkomen en voor 

een verrassend en onvergetelijk congres te zorgen.

Meld je nu als deelnemer via johan@vvr.be
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Dit congres wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

Voorlopig programma

20/11
Voormiddag 10.00 Verzamelen op  

 Brussels Airport voor check in 

 11.55 - SN 3735 BRU – AGP
Namiddag 14.40 Aankomst luchthaven  

 Málaga en aansluitend trein  

 naar Hotel Barceló

 Opening congres, avondactiviteit 

 en diner

 Overnachting Hotel Barceló****

21/11
Voormiddag  Ontbijtbuffet

 Sprekers + workshops 

 (parallel partner programma)

 Lunch

Namiddag  Begeleid bezoek aan Málaga 

 avondactiviteit in de stad

 overnachting Hotel Barceló

22/11
Voormiddag  Ontbijtbuffet

 Spreker + vrije discussie  

 + panelgesprek 

 (parallel partner programma)

 Lunch

Namiddag  Panelgesprek

 Slotvergadering + conclusies

 Avondactiviteit en galadiner

 Overnachting Hotel Barceló

23/11
Voormiddag Ontbijtbuffet

 Bezoek Picasso museum

 Lunch

Namiddag Trein Hotel Barceló Málaga 

 naar luchthaven

 15.20 - SN 3736 AGP – BRU
 08.05 Aankomst BRU

Bezoeken voorzien in het programma
Kathedraal, amfitheater, Alcazaba, Gibralfaro, Parador, Cruise Terminal, Pompidou center, hacienda, 

Picasso museum enz. + een gevarieerd programma voor de partners.
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Geschillencommissie

Spreken is zilver, zwijgen is geen goud…
Contractsluiting is het resultaat van ontmoeting(en), 

het aangaan van gesprekken, het voeren van onder-

handelingen, het aftasten van vraag en aanbod, het 

informeren naar wensen...

Dit geldt voor elke soort en vorm van overeenkomst, 

of dit nu de aankoop van een materieel goed betreft, 

de aanbesteding van bepaalde werken, de huur van 

diensten… Voor de verkoop van reizen zijn er boven-

dien bijkomende duidelijke wettelijke verplichtingen.

In wat men noemt de precontractuele fase bij de 

contractsluiting dient de reisbemiddelaar of -organi-

sator schriftelijk bepaalde informatie mee te delen 

(vereiste identiteitsdocumenten, het aangaan en de 

inhoud van de annulering- en of bijstandverzeke-

ring). Art. 7 van de reiscontractenwet is duidelijk.

Daarnaast heeft de reisbemiddelaar aanvullend 

(eveneens wettelijk voorzien in art. 22 van voor-

noemde wet) een algemene, weliswaar vormeloze, 

raadgevingsverplichting. Hij dient dus zo goed als 

hij kan, met alle kennis en kunde waarover hij als 

professioneel beschikt, de reiziger bij te staan, te 

waarschuwen, rekening houdend met diens wensen. 

De praktische toepassing is niet eenvoudig. De 

tweeledigheid van de informatie – en bijstands-

verplichting wil wel eens tot conflicten leiden. De 

reisprofessioneel dient te beschikken over enerzijds 

overtuigingskracht en commerciële vaardigheden 

om zijn waren aan de man te brengen (als manda-

taris van de leverancier), anderzijds dient ook een 

gezonde dosis inlevingsvermogen hem eigen te zijn, 

evenals (desnoods) de overtuigingskracht iets aan- 

of te ontraden of finaal zelfs de beslissing voor de 

reiziger te nemen.

Twee recente uitspraken van de Geschillencom-

missie (GR) illustreren deze soms moeilijke even-

wichtsoefening, waarbij in beide gevallen de GR 

oordeelt dat (nog meer) inspanningen en daden-

kracht van de reisprofessioneel verwacht worden.

De eerste uitspraak betrof de informatieverstrekking 

betreffende de identiteitskaart en reispas. Ondanks 

alle inspanningen van de reisorganisator bleek de 

reiziger het écht niet begrepen te hebben, beschikte 

hij niet over de vereiste documenten en werd de 

reisorganisator (het ging over een directe verkoop) 

verantwoordelijk geacht voor de instapweigering….

In een andere situatie bleek, volgens de GR, dat de 

reisbemiddelaar onvoldoende de annuleringspolis had 

toegelicht alsook de medische situatie van de moeder 

van de klant-reiziger had ingeschat. Behalve zijn 

klassieke opdrachten werd van de reisbemiddelaar 

verwacht als het ware ook een medisch expert, zelfs 

psycholoog te zijn. Had hij dan in die omstandigheden 

de polis of zelfs de reis niet mogen verkopen? 

De reisprofessioneel dient uiteraard alles in het 

werk te stellen zich naar de wet te gedragen, 

met (wat binnen het soms beperkte tijdsbestek 

mogelijk is) het voeren van voldoende inhoudelijke 

gesprekken en de geschreven neerslag daarvan. 

De reisprofessioneel maakt best een oplijsting (op 

de bestelbon) van de meegedeelde informatie en 

documenten om discussies te vermijden. 

Gelukkig maar, en dit is ook toch een eerlijke 

correctie op de bovengenoemde regels (en dus in 

zekere mate bescherming aan de reisprofessioneel), 

is de reiziger zelf ook wettelijk verplicht alle nuttige 

informatie mee te delen. Bij elke aansprakelijkheids-

betwisting dienen dus de feitelijke omstandigheden 

onderzocht te worden en gekeken te worden hoe 

en in welke omstandigheden de contractsluiting 

zich afspeelde.

Wij belanden zo opnieuw bij de titel van deze 

bijdrage. Deze blijkt dus voor de reisprofessioneel te 

gelden, doch evenzeer voor de reiziger-klant... 

Mr. Jan Van Bellinghen G
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In de komende maanden staat er heel wat te 

gebeuren in de Geschillencommissie Reizen. 

Ondanks het feit dat de eerste (Vlaamse) Geschil-

lencommissie al op 4 mei 1979 door de VVR werd 

opgericht, de huidige v.z.w. op 29 juni 1983 door de 

VVR en Test-Aankoop werd gesticht en op 8 april 

1993 door de ministers van economische zaken en 

justitie werd erkend, zal men zich opnieuw moeten 

bewijzen.

Inderdaad, conform de Europese Richtlijn nr. 

2013/11/EU van 21 mei 2013 en de federale 

wet van 21 februari 2014, wordt de alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen grondig 

hervormd. De GR moet nu opnieuw worden erkend 

als een zogenaamde gekwalificeerde entiteit. Hierbij 

heeft men vooral aandacht voor procedures, regels 

en regeltjes en weinig voor het echte werk: het 

creëren van duidelijke en eenvormige rechtspraak. 

Hierna publiceren wij de kerngedachten van een 

aantal vonnissen van de Geschillencommissie. Let 

vooral op de conclusie. 

Dossier H141/01
Een RB die bemiddelt voor een TO die duidelijk 

niet (meer) beantwoordt aan de wettelijke eisen 

is (mede) aansprakelijk voor de schade die de RZ 

oploopt bij de uitvoering van de reis. Wel moet deze 

schade bewezen worden en moet worden vastge-

steld dat de TO niet (meer) in staat is om de schade 

te vergoeden, bijv. door faillissement. Conclusie: 

nooit een TO verkopen die niet (meer) in orde is 

met de vergunning of erkenning.

 

Dossier H175/01
Wanneer een TO of RB uurregelingen in zijn 

brochure of bestelbon opneemt zijn die enkel 

bindend wanneer zij als wezenlijk punt op de 

bestelbon zijn aangemerkt. Conclusie: voorzichtig 

zijn met “wezenlijke punten” op de bestelbon.

Dossier H175/02
Een RZ formuleerde een reeks (kleine) klachten 

(in dit dossier bijv. beperkte beenruimte op de bus, 

geen lift in het hotel, te weinig wit brood bij het 

ontbijt, enz.) maar viste achter het net. Conclusie: 

de klacht mag over verschillende aspecten van de 

reis gaan, maar elke onderdeel van de klacht moet 

ernstig geformuleerd worden.

Dossier H175/03
Een RZ die niet inging op de voorstellen van de 

TO om zijn probleem ter plaatste op lossen door 

bijv. een andere kamer te aanvaarden verloor zijn 

rechten op compensatie. Anderzijds moest de TO 

die, die om commerciële redenen, een compensatie 

aanbood deze toch betalen, zelfs al werd de globale 

eis van de RZ afgewezen. Conclusie: voorzichtig 

zijn met “commerciële voorstellen”. Het wordt 

(meestal) als een (soort) schuldbekentenis aanzien.

Dossier H176/01
Het AC stelde in dit dossier dat, ongeacht wat de TO 

in zijn brochure opneemt, of wat de RB vertelt, enkel 

wat op de, door de klant getekende, bestelbon 

staat geldig is. Conclusie: dit is niet altijd het geval. 

Sommige voorzitters van AC stellen dat alles wat in 

een brochure staat opgenomen, onderdeel is van 

het contract.

Dossier H176/02
Een TO ging zonder meer in op het verzoek van 

een RZ om ter plaatste van hotel te veranderen. Dit 

hield, volgens het AC, een erkenning in van het feit 

dat het hotel niet beantwoordde aan de verwach-

tingen die de RZ op basis van de beschrijving in de 

brochure kon stellen. De mindere kwaliteit van het 

oorspronkelijke hotel moest dus door de TO worden 

vergoed, althans voor de periode dat men daar 

verbleef. Conclusie: met het verhuizen van een 

ontevreden RZ, is het probleem voor de TO dus 

niet helemaal opgelost!

Dossier H183/01/170407
Een TO die in zijn brochure op een rondreis een 

Nederlandstalige gids beloofde, kon die niet 

waarmaken. Hij verzuimde echter om zijn schade te 

beperken door aan te tonen dat de RZ ook andere 

internationale talen (bijv. Frans) begreep, wat voor 

gevolg had dat de schadevergoeding aanzienlijk 

was. Conclusie: een voorbeeld van niet professio-

nele schadebehandeling door de TO.

Dossier H183/02/170407
Een RZ stelde vast dat het hotel waar hij verbleef 

intensief werd gebruikt door de lokale bevolking. 

(bijv. voor huwelijksfeesten) en dat dit de kwaliteit 

van de dienstverlening aantastte. Aangezien de TO 

hiervan geen melding had gemaakt in de brochure 

werd hij hiervoor (ten dele) aansprakelijk geacht.

Conclusie: in de beschrijving ook de minder leuke 

aspecten van een hotel vermelden!

Dossier H183/03/170407
Een TO benadrukte in zijn brochure nogal expliciet 

de vijf sterren categorie van een hotel in Turkije en 

wekte hierdoor (te) hoge verwachtingen. Die werden 

niet ingelost en de RZ vertrok, op eigen initiatief, uit 

het hotel naar een ander. Het AC kende hem een 

schadevergoeding toe voor de bewezen minwaarde 

in het eerste hotel, maar verwierp de meer kost 

van het tweede. Conclusie: voor de TO: geen (te) 

enthousiaste beschrijvingen in de brochure; voor 

de RZ: nooit veranderen van hotel zonder kennis-

name van de klachten door de TO.
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Dossier H183/04/170407
Een TO werd geconfronteerd met een vertraging van 

drie uur en werd genoodzaakt een vervangtoestel 

in te zetten. Hij beriep zich op onvoorziene omstan-

digheden en weigerde compensatie. De RZ klaagde 

over onjuiste en tegenstrijdige informatie en het 

ontbreken van premium class op het vervangtoestel. 

Zijn aanzienlijke eis werd grotendeels toegekend. 

Conclusie: wat men niet levert (in dit geval 

premium class) moet vergoed worden.

Dossier H183/05/170407
Een RZ eiste de volledige reissom terug ingevolge 

een reeks klachten: niet de beloofde kamer 

gedurende een deel van het verblijf, onduidelijkheid 

wat betreft het all inclusive aanbod, geen bijstand 

van de medewerkers van de TO, enz. Gezien de 

gegrondheid van de klachten werd aan de RZ 

één derde van de reissom toegekend. Wegens 

zijn overdreven eis die een weerslag had op de 

gerechtskosten viel een deel van deze kosten ten 

laste van de RZ. Conclusie: waarschuw uw klant 

voor overdreven eisen.

Dossier H183/06/170407
Een RZ toetste alle informatie die hij over zijn reis 

in Namibië en Zuid-Afrika voorafgaandelijk had 

verkregen met de uitvoering ervan en vond vanzelf-

sprekend een aantal details (bijv. uurregelingen) 

die niet helemaal werd uitgevoerd zoals gepland. 

Behalve een niet op de bestelbon vermelde drop 

off charge van de huurwagen oordeelde het AC dat 

niets moest worden terugbetaald. Conclusie: 1° de 

(meeste) AC identificeren de profiteurs; 2°: een 

drop off charge is een onderdeel van de kostprijs 

die vooraf moet worden meegedeeld.

Dossier H185/01/041007
Een TO liet een reis doorgaan ondanks het feit dat 

het betreffende gebied recent getroffen was door 

een orkaan. Dit had onweerlegbare gevolgen voor 

de dienstverlening. De TO beriep zich op overmacht. 

Dit werd door het AC niet weerhouden en de RZ 

kreeg een compensatie van 25 % van de reissom.

Conclusie: overmacht kan slechts ingeroepen 

worden op het moment zelf dat de overmacht 

toeslaat, niet achteraf.

Dossier H185/02/041007
Een RZ vorderde van een RB het gedeelte van de 

annuleringskosten dat hij niet bij de verzekeraar had 

kunnen recupereren. In feite ging het om de eigen 

annuleringskosten van de RB die door de touropera-

torpolis niet werd gedekt. Aangezien het gevorderde 

bedrag boven de 1.250 € lag en de RB besliste om 

de zaak niet door de GR te laten beslechten en dit 

tijdig en rechtsgeldig had meegedeeld was de GR 

niet bevoegd. Ondertussen was het dossier voor 

behandeling door de rechtbank verjaard.

Dossier H204/01/090910
Een reisagente boekte voor zichzelf een groepsreis 

naar Syrië, maar wilde een dag vroeger vertrekken. 

Haar (groeps)visum bleek niet geldig en zij werd 

geweigerd. De TO betaalde de vervangreis naar een 

andere bestemming en zij nam later gratis deel aan 

een volgende Syrië-reis. Desalniettemin vorderde zij, 

bij wijze van morele schadeloosstelling, nogmaals 

de prijs van de Syrië-reis. Het AC wees deze eis 

(terecht) integraal af. Conclusie: het is van uw 

”vrienden dat je het moet hebben!”

Dossier H208/01/200605
Het hotel was overboekt en de RZ verbleven in een 

ander. De kamer aldaar beantwoordde niet aan de 

verwachtingen die in de brochure van de geboekte 

reis gewekt werden. De RZ eiste de reissom terug 

maar het AC kende 25 % toe, Wegens overdreven 

eis moest de RZ de helft van de gerechtskosten 

betalen. Conclusie: zelfs bij onbetwistbare aanspra-

kelijkheid van de TO moet de RZ bij het formuleren 

van zijn eis redelijk blijven.

Dossier H208/02/220503
De RZ boekte een vakantiewoning (hoeve) in de 

Ardennen. Er waren talrijke en diverse klachten 

en de totale reissom (400 €!) werd teruggeëist. 

Het AC wees de eis af omdat de zogenaamde 

tussenpersoon (Belsud) niet als zodanig kon worden 

gevat. Het contract bleek direct met de eigenaar 

afgesloten te zijn. Conclusie: wie niet contracteert 

is geen partij in een geding.

Dossier H208/03/260603
De RZ boekte een hotel/ appartement in Lanzarote. 

De RZ leverde het bewijs dat de accommodatie 

extreem last had van kakkerlakken en eiste twee-

maal de reissom. De TO bood 30 % compensatie. 

Uiteindelijk kreeg de RZ iets meer maar moest een 

deel van de gerechtskosten betalen (overdreven 

eis). Conclusie: voor een rechtbank zou de reiziger 

vermoedelijk volledig gelijk hebben gekregen.

Dossier H209/01/260603
De RZ boekte een reis naar Taormina. Het hotel 

was overboekt en men werd ondergebracht in een, 

volgens hen, minderwaardig hotel. De TO betwiste 

de minderwaardigheid van het alternatief maar bood 

toch een compensatie. Het AC verdubbelde de 

compensatie maar aangezien de RZ nog eens het 

dubbele vroeg, werden de gerechtskosten verdeeld. 

Conclusie: ook de AC zijn niet altijd vreemd aan 

enig gesjacher.

Dossier H209/02/260603
De RZ boekte een bungalow. Het bungalowpark 

bleek een bouwwerf te zijn. De TO bood 10 % van 

de reissom. Het AC kende 50 % toe. Conclusie: 

onbegrijpelijk dat een TO bij zo een flagrante G
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Afkortingen
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slechte dienstverlening zich op deze wijze 

belachelijk maakt.

Dossier H209/03/220503
De RZ annuleerde haar reis. maar de verzekeraar 

weigerde de kosten te vergoeden omdat men stelde 

dat de annulering moest gebeuren op de dag dat 

het annuleringsfeit zich voordeed. Dit was niet terug 

te vinden in de reis- en/of polisvoorwaarden. Het AC 

verplichtte de TO om de reissom terug te betalen.

Conclusie: wat niet in (alle) overeenkomsten staat, 

is niet tegenstelbaar.

Dossier H209/04/290604
In het hotel van de RZ werden diefstallen of poging 

daartoe gepleegd, onder andere (poging, doch geen 

schade) ook bij de RZ. Men eist een schadever-

goeding wegens onveiligheidsgevoel. De eis wordt 

afgewezen. Conclusie: enkel reële en bewezen 

schade kan vergoed worden.

Dossier H209/05/290604
Een RZ boekte een 4* hotel van een gerenomeerde 

TO en inde ook de reissom daarvoor. De RB boekte 

hen echter in een 3* hotel bij een andere (budget) 

TO. Dit beantwoordde dus niet aan de eisen van de 

RZ. Het verschil in prijs werd door de RB (Reizen 

Lipsius, ondertussen failliet.verduisterd. Het AC 

oordeelde vanzelfsprekend dat de RB dit verschil 

moest terugbetalen. Conclusie: wie handelt met 

oplichters is altijd het slachtoffer.

Dossier H209/06/290604
Een RZ boekte een reis naar Thailand. De echtge-

note, die Sri Lankese is, werd de toegang tot het 

land (niet tot de vlucht!) ontzegd omdat zij geen 

visum had. De RZ eiste de reissom terug. Het AC 

wees (met meerderheid) de eis af aangezien de 

algemene voorwaarden van de TO en de vermelding 

op de getekende bestelbon van de RB voorzagen 

dat niet-Belgen moeten instaan voor hun eigen 

correcte reisdocumenten. Conclusie: gelukkig voor 

de TO en RB was er een getekende bestelbon. 

Dit verhinderde sommige leden van het AC echter 

niet om te stellen dat er, ingevolge de vreemde 

naam van een van de reizigers, een spontane 

bijkomende informatieplicht van de RB was. Dit 

werd echter door de meerderheid van het AC niet 

weerhouden.

Dossier H209/07/290604
De RZ boekte een villa in Italië. Bij aankomst 

stelde men vast en leverde men tevens het bewijs, 

dat het verblijf onmogelijk was ingevolge een 

ongedierteplaag. Bij gebrek aan een alternatief, 

verliet het gezin de villa, en brachten hun vakantie 

ergens anders door. De TO bood slechts 1/5 van 

de reissom aan onder het voorwendsel dat een 

verhuren van een vakantiewoning niet onder de 

reiscontractenwet valt. Zonder het argument van de 

TO ten gronde te weerleggen, kende het AC volledig 

terugbetaling toe. Conclusie: Aangezien er geen 

beroep mogelijk is tegen de uitspraak van een AC 

had de TO geen andere keuze dan het vonnis te 

aanvaarden.

Dossier H209/08/290604
De RZ boekte een rondreis naar China. Op dag tien 

van de rondreis vernamen zij in Xian dat de reis 

niet naar Bejing verder ging omdat voor deze stad, 

ingevolge de SARS-epidemie, inmiddels negatief 

reisadvies was geformuleerd. Op dag elf werden 

de reizigers via Shangai en Frankfurt terug naar 

Zaventem gebracht en verloren aldus 5 van de 15 

reisdagen. Zij eisten 70 % van de reissom terug. 

De TO riep overmacht in. Het AC stelde vast dat de 

TO vooraf op de hoogte was van het risico en toch 

de reis liet doorgaan en zich dus niet kon beroepen 

op overmacht. Het kende 40 % van de reissom toe.

Conclusie: overmacht moet ondermeer gebaseerd 

zijn op onverwacht en onvoorzienbaar, dit was hier 

niet het geval.

Dossier H209/09/160903
De RZ boekte een reis naar Hong-Kong en 

Vietnam, die hen voldoening gaf, behalve wat de 

vijftiende dag betrof. De aangekondigde excursie, 

ontdekking van Hong-Kong, ging niet door omwille 

van tijdsgebrek. De RZ eiste 20 % van de reissom. 

De TO weigerde maar toch kende het AC 12,5 

% van de reissom toe, maar verdeelde het klach-

tengeld 50/50. Conclusie: het AC kwalificeerde 

de excursie in Hong Kong, ten onrechte, als 

een wezenlijk punt, ondanks het feit dat dit niet 

voorafgaandelijk door de RZ als zodanig was 

aangemerkt.

Dossier H209/10/160903
De RZ boekte een reis naar Spanje. De reis kon niet 

doorgaan omdat de terugvlucht wegens onder-

bezetting was geannuleerd en alternatieven aan 

de zelfde prijs niet werden aangeboden. De klant 

eiste een schadevergoeding wegens contractbreuk. 

Het AC kende 50 % van het gevraagde bedrag 

toe, bovenop de terugbetaling van de reissom.

Conclusie: het AC kent hier een schadeloosstelling 

toe zonder dat de RZ het bewijs van deze schade 

levert. Het ging hier dus niet om recht, maar om 

rechtvaardigheid.

Dossier H209/11/160903
De RZ boekte een reis naar Koptisch Egypte en 

Alexandrië. Veel bezienswaardigheden waren echter 

gesloten wegens de Koptische Paasweek. De RZ 

eiste 25 % van de reissom, de TO biedt 7,5 %. Het 

AC kende de eis volledig toe. Conclusie: het gebrek 

aan professionalisme van de TO wordt terecht 

bestraft.G
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brusselsairlines.com

BESTE TRANSATLANTISCHE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ 2014.

Geselecteerd door de lezers van Global Traveler magazine.
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