
DE HOOGVLIEGER 231-232 1

40ste jaargang - Nummer 231-232
September / December 2015

M
ag

az
in

e 
va

n 
de

 V
er

en
ig

in
g 

va
n 

V
la

am
se

 R
ei

sb
ur

ea
us

 v
zw

Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s

A
fg

ift
ek

an
to

or
: 8

0
0

0
 B

ru
gg

e 
M

ai
l

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

. D
e 

M
ee

st
er

W
ill

em
 d

e 
D

ek
en

st
ra

at
 1

 0
0

 0
1

, 8
0

0
0

 B
ru

gg
e

E
rk

en
ni

ng
sn

um
m

er
: P

5
0

8
8

5
0

Reportage
De Azoren 

In de kijker
Cosmic Travel
Silverjet

Juridisch
Vluchtvertragingen

Edito
40 jaar VVR

2015-10685_VVR_MAGAZINE_231-232_DEF.indd   1 18/11/15   10:20



Grote of kleine vermogens, bij KBC kunnen beleggers rekenen op een specialist 
in hun bankkantoor, ondersteund door een team van experts in het hoofdkantoor.

Samen met u bouwen we een evenwichtige portefeuille op die we blijven opvolgen.
Kortom, beleggen doen we samen! 

Surf naar kbc.be/samenbeleggen en maak een afspraak.
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1985
(†) Antoon en Nelly Cool-Steenhaut
Reizen Cool

1988
Antoon Van Eeckhout*

1990
(†) Guido Gielens
Fiesta Reizen

1991
Walter Raspoet
toen Wirtz Reizen

1994
Lou Antonis
Schoeters Reizen

1997
(†) Jef De Cauwer
Reizen De Cauwer

2000
Luc en Christine Demuynck-De Corte 
Penta Reizen

2003
Karel De Meulemeester

2005
Kathleen en (†) Yvan De Sutter
Europareizen

2008
Geert Bourgeois

2010
Mark Wijgers
Master Tours

2013
Chris Verdonck
Cosmic Travel

2015
Malaga: ?

Ter gelegenheid van het (eerste) afscheid  
van Antoon Van Eeckhout als voorzitter van  
de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus  
in 1985 heeft de toenmalige raad van  
bestuur ‘Den Tone’ gecreëerd.
Het betreft een vereremerking voor een 
verdienstelijke figuur uit de reissector.

Volgende personen kregen ooit ‘Den Tone’:

Den Tone

*Het is het voorrecht van Antoon Van Eeckhout om  
zelf de laureaat voor ‘Den Tone’ te kiezen. Voor 1988  
werd dit recht hem ontnomen door de raad van bestuur.
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Parallel aan de bloemetjes verbonden aan ‘Den Tone’ kende de VVR  
ook ‘Purperen Kemels’ toe aan personen of bedrijven die schade  
berokkenden aan de sector. Dit lovenswaardig initiatief werd echter  
door een meerderheid van de raad van bestuur in het begin van deze 
eeuw, niet meer weerhouden.

De ‘gelauwerden’ waren ooit:

De Purperen Kemel

1978
Jacques Cornet
Voorzitter UPAV

2001
Dirk Michiels

Kabinetschef minister 
van toerisme Landuyt

1997
Danny Vanderstraeten  
& Luc Daels
Reisbureaus Vlaanderen,  
thans Vlara

1994
Baudouin Gillis

Wagonlits

1990
Patrick Dewael
Minister van toerisme

1988
Alle kortinggevers

1986
Gerard Brackx
Sunjets

1984
Mark Vanmoerkerke

Sunair

1983
Sunair 
Sunsnacks 
Jetair
Prijzenslag

1980
Christophe Wirtz

Toen Sunsnacks
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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   2 18/03/15   19:14
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Antoon Van Eeckhout, voorzitter VVR

Veertig jaar VVR, 
is er wel echt 
iets veranderd?

Op 6 december 1973 richtten ondergetekende en 

(†) Yvan De Sutter (Europareizen Merelbeke) de 

feitelijke vereniging Vereniging Vlaamse Reisbu-
reaus op. In hun allereerste mededeling schreven zij 

onder meer het volgende:

Onze eerste bedoeling zal zijn als spreekbuis te 

dienen voor elke reisagent die denkt geschaad te 

zijn in zijn persoonlijke belangen en dit door acties 

van oneerlijke concurrentie. Iedereen die denkt te 

kunnen bijdragen tot de algemene belangen van het 

beroep van reisagent zal kunnen gebruik maken van 

ons medium.

Onze (verdere) bedoeling is het verdedigen van de 

rechten van de REISAGENT. Uit de aard van de zaak 

zullen het vooral de leveranciers van de reisagenten 

zijn die op de korrel zullen worden genomen, hun 

belangen zijn immers meestal in tegenspraak met 

deze van de reisagent.

Iedere reisagent kan van onze diensten gebruik 

maken door het toezenden van alle berichten 

waarvan hij oordeelt dat zij dienen gekend te zijn 

door de collega’s. Deze berichten worden dan 

gepubliceerd in onze “Mededelingen”. 

Naast deze activiteit zullen wij, voor zover dit zou 

nodig blijken, enquêtes inrichten over alle belang-

rijke beroepsproblemen die zich aanmelden en de 

resultaten ervan publiceren. Indien het zou nodig 

blijken zullen wij ons in de toekomst ook wagen op 

het vlak van de beroepsvereniging.

Uiteraard heeft de VVR in de loop van de jaren haar 

opdrachten en diensten enorm uitgebreid maar 

aan de basisgedachte is de laatste 42 jaar weinig 

veranderd. 

Natuurlijk is – wat betreft structuren in de reisbureau-

wereld – de voorbije 40 jaar wel veel veranderd. 

@VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be
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In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het 

voornaamste internationaal communicatiesysteem 

van de reisagent: de telex. Zijn opvolger de fax, is 

nu al bijna verdwenen. De computer en de GSM 

dateren van de jaren tachtig. Het (prille) internet van 

de jaren negentig.

Maar ik wil vooral de positie van de (onafhankelijke) 

reisagent belichten en wel in volgende domeinen:

Bestuurders

De VVR bestuurders, in alfabetische volgorde (nog  

in functie in vetjes): Lou Antonis (1996-2010) 

- Carl Appels (1992-1998) - Chris Beeck (1978-

1981) - (†) Frank Beirens (1996-2001) - Tino 

Bijnens (2000-2002) - Geert Bogaert (1978-1979) 

- Johan Bruneel (1981-1986) - Walter Capiau 

(2002-2006) - Willy-Paul Carlier (1978-1981) - (†) 

Frans Caudron (1995-1996) - (†) Piet Daels (1979-

1985, 1988-1991) - Bart De Baere (2006-heden) - 

Frans De Boeck (1985-1988) - (†) Jozef De Cauwer 

(1987-2000) - Dirk De Gruyter (1981-1987) - Luc 

Deketelaere (1996-1998) - Johan De Meester 
(2001-heden) - (†) Remi De Meester (1978-1980) 

- Luc Demuynck (1996-heden) - Dries De Preter 

(1996-2006) - Luc De Schrijver (2000-heden) 

- Annick De Smet (2010-heden) - Eddy De Smet 
(1981-1990, 1993-1996) - Willy Desot (1982-

2001) - Jozef Desramault (1998-2002) - Christian 

De Stoop (1993-1997) - Kathleen De Sutter 
(2004-heden) - (†) Yvan De Sutter (1975-1981) 

- Chris Geykens (1975-1978) - (†) Guido Gielens 

(1975-1999) - Chris Hermans (1995-1996) - Eddy 

Hernould (2000-2015) - (†) Marc Machiels (2003-

2006) - Michel Martin (1981-1985) - Louis Mulquet 

(1981-1984) - Dorine Naeye (2015-heden) - 

Monique Perpete (1984-2006) - Ronny Peuteman 

(1994-1997) - John Pot (2007-2013) - Didier 

Ramoudt (1978-1981) - Walter Raspoet (1982-

2010) - Stephanie Sap (2007-heden) - Charles 

Sarlee (1985-1989) - Geert Staelens (1990-1993, 

2001-2010) - Romain Sterckx (1996-2000) - 

Ludwig Töpke (2006-2014) - Jos Ulburghs (1975-

1978) - Jan Van den Abeele (2000-2013) - Robert 

Vandenbusche (1981-1982) - Leo Vanderpooten 

(1985-2003) - Daniel Vandevelde (1981-1982) - 

Antoon Van Eeckhout (1975-heden) - Freddy Van 

Gaever (1993-2002) - Koen Van Hauwermeiren 

(1994-2006) - Marc Van Holm (1989-1993) - 

Lieven Van Parijs (1975-1978) - Steve Van Vynckt 

(2008-2013) - John Van Wulpen (2000-heden) 

- Jo Vanvinckeroyen (1998-2002) - Alain Varenne 

(2002-2004) - Dominique Verbeeck (2000-2004) 

- Jean Verpooten (1978-1981) - Ruddy Vinck 

(2014-heden) - Thierry Vinck (1993-heden) - Willy 

Vlamynck (1975-1978) - Pieter Weymans (2006-

heden) - Mark Wygers (2003-2014) 

Brandstoftoeslagen

In oktober 1973 brak de eerste oliecrisis uit. Dit gaf 

de volgende 40 jaar aanleiding tot het fenomeen 

van de brandstoftoeslagen, waar niemand – ook 

de overheid niet – zicht op had en heeft. Vandaag 

worden er nog altijd brandstoftoeslagen aangere-

kend waarvoor geen enkele zinnige verantwoording 

wordt afgelegd (zie ook Feiten en Meningen). 

Op 15 mei 1979 schrijft de VVR in haar eerste 

EVRAM hierover het volgende: De fueltoeslagen 

schrijven geschiedenis! Om de maand worden ze 

veranderd..., de touroperators zijn het niet eens met 

elkaar hoe ze moeten geïnd worden..., de carriers 

weten van niets..., de petroleummaatschappijen 

gebruiken hun machtspositie..., en de reisagenten 

worden er buiten gehouden...

BTW

In december 1978 wordt in België de BTW op 

reisproducten ingevoerd. Ondanks een nieuw 

Koninklijk Besluit in december 1999 blijft, ingevolge 

een ministerieel besluit, tot op vandaag de BTW 

regeling van 1978 onverdeeld geldig, althans voor 

de reisbureaus die zo verstandig zijn om voor dit 

gunstig(er) regime te kiezen.

Commissies  
luchtvaartmaatschappijen

In december 1975 wordt de commissie op vliegtic-

kets, onder druk van de UFTAA, verhoogd van 7 naar 

8 %, later zal zij nogmaals worden aangepast tot 9 % 

en vanaf 2000 echter teruggebracht tot 0. Vandaag 

zijn de meeste reisbureaus best tevreden met de 0 

commissie1 en wat de groten betreft vooral met de 

vertrouwelijke commissies die zij kunnen incasseren.
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Commissies touroperators

In januari en februari 1971 bepaalden de toenma-

lige grote touroperators (Airtour, Sunair, Suncomfort, 

Centrair) de commissie op 12,5 % 2, eventueel 

beperkt aan te passen naar boven toe, op basis van 

de omzet. Vandaag bedraagt de gemiddelde netto 

commissie 9,7 %. Dit wordt echter gecompenseerd 

door een grotere omzet en een meer efficiënte 

(geautomatiseerde) administratie. 

Conflicten

De VVR hanteert drie soorten standpunten: belang-

rijke, zeer belangrijke en breekpunten. Alleen wat 

betreft breekpunten gaan wij tot het uiterste en 

soms kan dit escaleren. In de geschiedenis van de 

VVR noteerden wij volgende breekpunten, die soms 

tot harde conflicten leidden:

• Politiek: zowel minister Dewael (VLD) als minister 

Landuyt (Spa) hielden, om verschillende redenen, 

niet voldoende rekening met de overweldigende 

representativiteit van de VVR bij de benoemingen 

in de toenmalige technische comités.

• Vlaanderen: wie de Vlaamse zaak verraadt, heeft 

het bij de VVR voor altijd verkorven. Dit overkwam 

Luc Glorieux toen hij de Vlaamse BAAV overle-

verde aan de Belgische FBAA.

• Faillissementen: wie, met voorbedachten rade, 

de sector, de consument en de VVR schade 

berokkent mag op weinig begrip rekenen, ook 

al was hij ooit lid of zelfs bestuurder bij dezelfde 

VVR.

• Illegale verkoop: wie illegaal reizen organiseert 

en verkoopt en zich weigert te regulariseren, zal 

tot in de hel door de VVR ge- en vervolgd worden. 

Wie zich wel regulariseert krijgt, soms, het statuut 

van de verloren zoon voor wie het vette kalf wordt 

geslacht.

Vandaag hebben wij nog in het vizier: de familie 

Coudenys (Explore 360, failliet), Paul Vandenhende 

en Steve Van Vynckt (Sunset-Sri Lanka Tours, 

failliet), Mickey Creyf (Travel Experts), Willy Vanwal-

leghem (bijna vergeten, maar niet vergeven).

Congressen

In de 40 jaar van haar bestaan organiseerde de 

VVR 16 congressen: 1980: Sint Truiden - 1981: 

Antwerpen - 1982: Gent - 1985: Monaco (Loews) 

- 1988: Larnaca (Palm Beach) - 1990: Brugge -  

1991: Kuala Lumpur (Hilton) - 1994: Phuket 

(Sheraton) - 1995: Oostende - 1997: Saint Raphael 

(Maeva) - 2000: Baden-Baden (Steigenberger)  - 

2003: Luxor (Sonesta) - 2005: Monaco (Fairmont) -  

2008: Budapest (Ramada) - 2010: Noordwijk 

(Oranje) - 2013: Brussel (Pullman) - 2015: Malaga 

(Barceló)

Consumentenwetgeving

In maart 1971 verzet de Fin Gunmar von Haartman, 

optredend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 

UFTAA, zich tegen de plannen tot invoering van de 

Internationale Overeenkomst betreffende het Reis-

contract (IOR-CCV). Uiteindelijk zal deze wetgeving 

alleen in België en Italië worden doorgevoerd maar 

in 1990 vaardigt de Europese Unie een richtlijn 

uit die in 1994 zal leiden tot de reiscontractenwet. 

UFTAA was dus in 1979 machtig genoeg om een 

voor onze sector nadelige wetgeving bijna twintig 

jaar in de meeste (Europese) landen te blokkeren. 

Vandaag is de reiscontractenwet in opvolging van 

de CCV/IOR, nog altijd van kracht. Noch de UFTAA 

noch de ECTAA zijn tot blokkering in staat.

Crisissen

De VVR heeft in haar 40-jarig bestaan slechts drie 

interne crisissen gekend, waarbij er onenigheid 

ontstond binnen de raad van bestuur. In 1980 rond 

het faillissement van Airtour toen vier bestuurders 

ontslag namen (Chris Beeck, Willy-Paul Carlier, 

Didier Ramoudt, Jean Verpoorten)3. In 1991 toen 

(†) Piet Daels als voorzitter werd afgezet in verband 

met het meningsverschil over de aansluiting bij 

de FIT. In 1996 toen een aantal bestuurders zich, 

tevergeefs, verzetten tegen de verkiezing van Luc 

Demuynck tot voorzitter. Vandaag, en dit reeds 

bijna twintig jaar, vormt de raad van bestuur een 

hecht blok, dat in overleg en soms na stevige 

discussie altijd tot een consensus komt.

E
D

IT
O

1 De reisbemiddelaars zijn nu in 

staat, met zekere beperkingen, 

om hun eigen (bruto) winstmarge 

te bepalen.

2 Deze commissies waren netto. 

Er bestond immers nog geen 

BTW en andere bijkomende 

kosten en taksen waar nu geen 

commissie wordt op betaald.

3 Enkel Beeck en Verpoorten 

keerden nooit terug.
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Directe verkoop

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, rukt 

de multichannel verkooppolitiek van de (grote) 

touroperators op. Eerst op een achterbakse wijze 

(bijv. Jetair/Sunjets), dan verdoken (bijv. Sunair/Sun 

Reizen, Sunsnacks/Wirtz) en later steeds openlijker.  

Vandaag bieden de (grote) touroperators schaam-

teloos, via hun eigen of verbonden verkoopkanalen, 

de reizigers andere (betere!) voorwaarden aan, 

dan via de open distributie. Diverse, door de VVR 

gevoerde procedures, waren niet in staat deze, 

oneerlijke handelspraktijken, te beteugelen4.

Dossierkosten

In april 1978 adviseerde de VVR dringend haar 

leden om dossierkosten aan te rekenen. Het ging 

om 175 BEF (4,33 €). De reisagenten die dit vanaf 

toen deden, hebben veel geld verdiend. Wie het niet 

deed, heeft veel gemist. Vandaag hebben nog niet 

alle reisagenten het dossierlicht gezien.

Faillissementen

In augustus 1974 gaat de tweede grootste Britse 

touroperator failliet. Meer dan 50.000 passagiers 

worden getroffen. Het is het eerste grote faillisse-

ment van een Europese touroperator. Er zullen nog 

vele volgen waaronder in België Christoffel Reizen, 

Airtour, Besttours, enz.. Vandaag blijft de tourope-

rator activiteit, ook wat betreft de grote spelers op 

de markt, kwetsbaar. Enkele jaren geleden werden 

zelfs vragen gesteld over de overlevingskansen van 

Thomas Cook. Voor alle duidelijkheid, dit is momen-

teel niet het geval.

Federatie(s)

In mei 1980 wordt de eerste toeristische federatie 

(Febeltour) opgericht. Zij bestaat uit: FBAA (auto-

cars), NMBS (spoorwegen), RMT (scheepvaart), 

OMAT (toeristische diensten), Sabena, en UPAV. Zij 

zal snel een stille dood sterven. In 1989 komt dan  

een nieuwe (FIT/FTI) met ABTO, BTO, FBAA, UPAV 

en VVR. Ook deze strandt ingevolge onenigheid 

tussen de partners. Vandaag bestaat de FTI, wat 

de reisbureausector betreft, alleen nog uit ABTO, 

BTO, FBAA en Vlara. Met één parttime secreta-

ris-generaal. Met één kast en een halve stoel, slaagt 

zij er toch in zich representatief voor te doen ten 

overstaan van de politiek.

Financiën

In april 1982 betaalt de VVR aan haar bestuurders 

de renteloze lening van 50.000 BEF (1250 €) terug 

die zij twee jaar eerder allemaal hadden toegekend. 

Sedertdien heeft de VVR nooit meer financiële 

problemen gehad. Vandaag beschikt de VVR over 

aanzienlijke reserves.

Geschillencommissie (GR)5

In november 1978 starten de onderhandelingen tot 

het oprichten van een GR. In mei 1979 wordt de 

Vlaamse GR gesticht die in juni 1983 opgaat in een 

Belgische. In het kader van de reiscontractenwet 

sluit (bijna) de ganse reisbureausector er zich bij aan 

(1993). Nadat de VVR in juni 1979 al een modelbe-

stelbon heeft opgesteld, die later door de GR wordt 

overgenomen blijft dit initiatief haar nut bewijzen. 

Vandaag verkeert de GR in financiële en structurele 

moeilijkheden, maar zij zal, door de steun van de 

sector, hopelijk overleven.

Groot-distributie

In 1971 kondigde een dochtermaatschappij van 

Sunair (Voyages Horizons) aan kantoren te zullen 

openen in de Delhaize supermarkten. Dit expe-

riment werd snel afgevoerd maar later zou Wirtz 

Reizen het, zonder succes, opnieuw proberen. 

Transcontinental deed het met Au Bon Marché 

(thans Carrefour) en tot op vandaag zijn er nog 

Jetcenter kantoren ondergebracht in deze waren-

huizen, maar dan op pure huurbasis. Ook de poging 

van Colruyt (C-Travel) had geen succes. Vandaag 

zien de warenhuizen, terecht, geen brood in eigen 

reiskantoren.

Imago campagnes

In tegenstelling tot andere landen slaagt de 

reisbureausector er maar niet in een eigen imago 

te creëren (zie ook onder Marktaandeel...). Enkel 

in het kader van de Geschillencommissie is er E
D

IT
O

4 Het feit dat de grote 

touroperators geen lid kunnen 

zijn van de VVR heeft te maken 

met het feit dat dergelijke 

praktijken tegenstrijdig zijn aan 

de plichtenleer van de VVR.

5 Tot 1993 verzette de 

belangenvereniging van de 

touroperators (ABTO), onder 

druk van haar grootste leden 

zich uitdrukkelijk tegen elke 

vorm van garantiestelling en 

geschillenbeslechting. 
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een vorm van samenwerking. Vandaag blijft een 

sectorale zelfregulering onmogelijk; een sectoraal 

vakantiesalon is nooit gelukt6 en een overkoepe-

lende belangenorganisatie botst op onoverkomelijke 

tegenstellingen.

Kortingen

In maart 1971 bleek dat Transcontinental 

(aandeelhouder van Airtour), ondanks het wettelijk 

verbod op het geven van kortingen dat sedert 

1966 in het (federaal) statuut van de reisbureaus 

was opgenomen7 5 % korting toekende aan alle 

personeelsleden van de warenhuisgroep Priba. 

Airtour weigerde om tegen haar aandeelhouder 

op te treden. Vandaag woekert de kortingskanker, 

meer dan ooit en ligt ze mee aan de basis van tal 

van faillissementen; De aan de grote touroperators 

verbonden distributie zijn en blijven de grote 

bradeurs van de sector.

Low cost airlines

In september 1976 lanceerde Sir Freddie Laker 

(1922-2006) de eerste low cost airline. Ondanks 

het feit dat dit initiatief in 1982 ten onder ging, zijn 

de low cost airlines vandaag één van de grootste 

problemen van de reguliere reissector.

Manifest van de reisagent

In januari 1976 publiceerde de VVR haar eerste 

manifest. Als knelpunten werden aangehaald: 

betalingsvoorwaarden, oneerlijke concurrentie 

(kortingen), directe verkoop van de touroperators, 

illegale verkoop (statuut van de reisbureaus), mono-

polies, onafhankelijkheid van de reisagent, samen-

werkings- (toetredings-) voorwaarden, winstmarges 

van de reisbemiddelaar. Vandaag zijn de meeste 

van deze problemen (nog) niet opgelost.

Marktaandeel van  
de reisbureausector8

Het aandeel van de commerciële reisorganisatie in 

de Belgische vakantiemarkt is gestegen van 8,7 % 

in 1967 tot 24,9 % in 2014. De voorbije 15 jaar 

was de evolutie als volgt: 2000 en 2002: 26,6%; 

2004: 27,8%; 2006: 28,9%; 2008: 28,6%; 2010: 

27,5%; 2012 en 2014: 24,9%.

De bijna ononderbroken stijging tussen 1967 en 

2008 had vooral te maken met de toename van de 

welvaart, de daling vanaf 2010 met de crisis en de 

opkomst van het internet9. Het waren dus vooral 

externe factoren die een invloed hebben gehad.

De betrokkenheid van de reisbureausector bij de 

stijging van haar marktaandeel was vooral passief. 

Behalve het drukken van de prijzen, uiteraard met 

medewerking van de dienstenverstrekkers, hebben 

de grote spelers voornamelijk voor eigen deur 

geveegd. In tegenstelling tot Nederland, Duitsland 

en het Verenigd Koninkrijk werd nooit geïnvesteerd 

in het algemeen imago van de sector. 

Vandaag is er weinig veranderd. De reclame-

campagnes van de grote spelers verwijzen voor-

namelijk naar het eigen bedrijf of de verbonden 

vennootschappen. Pogingen van de VVR om tot een 

sectorale promotie te komen werden, al dan niet 

met drogredenen, afgewezen.

Medewerkers

In dit overzicht mogen de medewerkers van de VVR 

niet ontbreken. Allen hebben zij een waardevolle 

bijdrage geleverd tot de voorspoed van de vereni-

ging en haar leden. Het gaat om: (alfabetisch):  

Fien De Baere (1998-heden) - (†) Piet De Clippele 

(1997-2004) - Christine Jonckheere (1990-2008) - 

Ernest Lefebvre (1986-1988) - Stefaan Opdebeeck 

(1988-1990) - Roland Swaenepoel (1977-1979) - 

Anke Schuermans (2014-heden) - (†) Anne Thessin 

(1988-1989) - (†) Gaston Vandevelde (1979-1985) 

- Evelyn Van Eeghem (2008-2011).  

En tenslotte onze adviseurs en vrijwilligers: Jean 

Claude Boterberg (1997-2015), Herman Claeys 

(vrijwilliger, 2014-heden) - Piet Deroo (1975-

1985), Karel De Meulemeester (1989-heden), 

Yves Slabbinck (vrijwilliger, 2014-heden), (†) Paul 

Vandermoere (2009-2010) - Robrecht Willaert 

(1991-1992). 
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Pers

Op 17 juni 1979 wijdde de toenmalige BRT voor  

het eerst een programma aan de reisbureausector. 

De pers, geschreven of audio-visueel, heeft nooit  

echt een positieve belangstelling gehad voor de 

reisbureausector. Alle gratis studiereizen ten spijt. 

Vandaag is daar nog niets aan veranderd, voor de 

(meeste) journalisten is alleen de eigen organisatie  

via het internet, zaligmakend.

Procedures

De VVR heeft in haar 40-jarig bestaan honderden 

procedures gevoerd, voornamelijk ter beteugeling 

van de illegale verkoop, maar ook lastens de (grote) 

touroperators en zelfs de overheid. De meeste  

heeft zij gewonnen. Vooral wat betreft de illegale 

verkoop was zij daartoe verplicht aangezien de 

wetshandhaving door de overheid onbestaand was.  

Vandaag verdedigt de VVR nog altijd haar stand-

punten en deze van haar leden met dezelfde 

hardnekkigheid, inzet en briljante advocaten  

(Mr. Fred en Jan Van Bellinghen, Mr. Rob De 

Koninck, Mr. Dirk De Meulemeester).

Reisbureaus in Vlaanderen

In 197910 waren er 273 Vlaamse reisbureaus 

(hoofdkantoren), actief waarvan 139 (50,5 %) lid van 

de VVR. Vandaag (november 2015) waren er 696 

waarvan 72 % VVR-lid. Van de 28 % niet-leden 

zijn er 8 % autocaristen en 4 % touroperators die, 

volgens ons ten onrechte, de mening zijn toegedaan 

dat zij bij de VVR niet op hun plaats zijn. Tenslotte 

zijn er nog 3 % vzw’s, waarvan de meesten ooit 

door de VVR werden gedwongen een vergunning/

erkenning aan te vragen. De overige 13% zijn niet 

gewenst bij de VVR of te kortzichtig om de waarde 

van een sterke beroepsvereniging te erkennen.

Bij deze 13 % vinden wij vooral reisbureaus die 

sedert de inwerkingstelling van de afschaffing 

van het decreet (31 december 2013) de reisbu-

reausector hebben vervoegd en die dus, ten dele, 

niet aan de voorwaarden van het vroegere decreet 

beantwoorden.

Sedert 1 januari 2014 hebben 92 ondernemingen 

een erkenning van reisbureau verkregen, 3 zijn 

ondertussen al opgedoekt. Van de 89 blijvers 

zijn er de helft VVR-lid geworden. Het aandeel 

geweigerden en kortzichtigen is dus bij de nieuwe 

reisbureaus aanzienlijk hoger dan bij de bestaande. 

Niet echt positief voor de toekomst! En dan gaan 

wij nog voorbij aan de ondermaatse kwaliteit van de 

zogenaamde travel experts, die actief zijn in al dan 

niet erkende bijkantoren.

Reisconsulent

In maart 1976 lanceert Serge Barkowski voor 

rekening van Vasco Reizen (een onderdeel van 

de Antwerpse Hypotheekkas) de zogenaamde 

reisconsulent. Het betreft hier doorgaans een niet 

erkende en niet beroepsbekwame zelfstandige die 

voor rekening van een erkend/vergund reisbureau 

reizen verkoopt. Vandaag woekert dit fenomeen 

nog altijd onder de benaming Travel Expert, Travel 

Counsellor en anderen.

Samenwerkingsverbanden

In mei 1974 wordt het eerste Belgische samen-

werkingsverband (UTO: United Travel Organizors) 

opgericht door (†) Yvan De Sutter, (†) Guido Gielens, 

Willy Vlamynck, Lieven Van Parijs en Frans Deboeck. 

Het is niet (meer) duidelijk of men zich toen heeft 

geinspireerd op Selectour, dat al in 1970 in Parijs 

was gesticht. Vandaag spelen Selectair (opgericht 

1982), Gigatour/Travelcoop, Avitour en anderen  

nog steeds een belangrijke rol.

Statuut van de reisbureaus

Nadat eind 1966 het (federaal) statuut van de reis - 

bureaus in werking was getreden, braken alle 

Vlaamse ministers van toerisme (De Backer, Dewael, 

Poma, Weckx, Van den Brande, Landuyt) hun tanden 

op een nieuw Vlaams statuut. Geert Bourgeois 

slaagde er als enige in om dit in 2007 te realiseren. 

Ondanks het feit dat Europa geen bezwaren  

formuleerde, werd dit decreet op 5 juli 2012 met 

uitwerking op 31 december 2913 afgeschaft. 

Vandaag duiken dezelfde politici (o.a. Karin Brou-

wers, Marnic Demeulemeester, Johan Verstreken) 

op om ook het statuut van de logiesverstrekkende 

bedrijven onderuit te halen (zie ook Feiten en 

Meningen). E
D
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6 In 1976 organiseerden Airtour 

en Sunair elk hun eigen beurs. 

De eerste Belgian Travel Fair 

(BTF) en de tweede Belgian 

Holiday Show.

7 Door een arrest van het 

Europees Hof op 1 oktober 

1987 wordt dit verbod 

opgeheven 

8 Met reisbureausector bedoel ik: 

alle soorten reisbureaus: zowel 

reisorganisatoren/touroperators, 

reisbemiddelaars, als brokers.

9 Indien men de boeking sites 

zoals www.booking.com of www.

hotels.com en nog vele anderen 

tot de commerciële reissector 

rekent, wat economisch eigenlijk 

zo is, dan is er helemaal geen 

daling. Integendeel!

10 Wij beschikken niet over 

vroegere cijfers aangezien het 

archief van het Commissariaat 

Generaal voor toerisme en haar 

opvolger (Vl aams Commissariaat 

Generaal voor Toerisme) 

verdwenen is.
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Toeslagen

In juni 1979 passen de touroperators, op basis van 

de Internationale Overeenkomst betreffende het 

Reiscontract (de voorganger van de pakketreizen 

richtlijn) voor het eerst de wisseltoeslag toe.  

(†) Gerard Brackx van Jetair motiveerde dit als volgt: 

Ik heb vorig jaar peseta’s gekocht, en het was een 

misrekening, ik heb er dit jaar geen gekocht en het 

was ook een misrekening. Nu moet de klant maar 

betalen! Vandaag past de FOD Economie na 36 jaar 

de reglementering terzake naar de letter toe.

Toetredingsovereenkomsten

De roots van de VVR gaan terug tot oktober 1969. 

Toen lanceerde de toenmalige touroperator en 

marktleider, Airtour, haar zogenaamde exclusivi-

teitscontract. Deze samenwerkings- (toetredings-) 

overeenkomst legde de reisagent tal van regels 

op om dit product preferentieel aan te prijzen en 

te verkopen. Airtour kon zich dit permitteren, want 

bij mislukking kon men immers terugvallen op het 

distributie-apparaat van haar aandeelhouders dat 

voornamelijk uit grote ketens bestond.

Nadat Rudolf Vanmoerkerke (Sunair), met de hulp 

van de onafhankelijke reisagent en de politiek, dit 

exclusiviteitscontract had gecounterd, lanceerde hij 

zijn eigen samenwerkingscontract. Dit voorzag, toen 

en later in: de invoering van de bankdomiciliëring en 

het gedeeltelijk overdragen van het, door de klant 

betaalde, voorschot aan de touroperator. In januari 

1980 lanceerde Airtour dan weer de minimum omzet, 

geconcretiseerd in minimum 100 passagiers per jaar. 

Vooraleer dit kon worden doorgedrukt ging Airtour 

echter in november van hetzelfde jaar failliet, maar 

later namen de andere (grote) touroperators dit over.

Vandaag is er niets veranderd: de bankdomiciliëring 

is algemeen ingevoerd en de touroperator pikt een 

steeds groter deel van het voorschot in. Morgen 

staat voor de (grote) touroperators de direct billing 

op het verlanglijstje.

De twee marktleiders (TUI/Jetair en Thomas Cook/

Neckermann) rammen nog steeds hun toetredings-

overeenkomst door de strot van de reisagent en wie 

dit niet (stilzwijgend) aanvaardt, valt uit de boot.  

Zij beschikken in iedere stad immers over een eigen 

of verbonden kantoor.

Wat is er dan wel veranderd? De reisagenten, 

vanaf 1975 voorgegaan door de VVR, hadden altijd 

een underdog achter de hand om de marktleider(s) 

het leven zuur te maken. Eerst was dit Sunair, 

later Sunsnacks en Jetair, nog later een aantal 

middelgrote generalisten. Eens zelf marktleider 

geworden beconcurreerden de vroegere underdogs 

meedogenloos en zonder schaamte hun vroegere 

supporters. Vandaag krijgen nieuwe spelers op 

de markt, door de dominante positie van Jetair en 

Thomas Cook, nauwelijks nog kansen.

Vakpers

Sedert maart 1978 gaf Walter Baeke (1943-2004) 

het eerste vaktijdschrift (Benelux Travel Business, 

in juni 1979 gewijzigd in Travel Express) uit. In juni 

1992 kwam daar Travel Magazine van Robrecht 

Willaert bij. Vandaag zijn er vier vakbladen waarvan 

alleen Travel Magazine meer is dan een omzetting 

van persberichten.

Dit overzicht is beslist niet volledig en verwijst vooral 

naar de nog steeds hangende en vermoedelijk ten 

dele onoplosbare, problemen van onze sector. 

Tenslotte wil ik, in alle bescheidenheid, nog kort 

de verdiensten van de VVR onder de aandacht 

brengen:

• de VVR heeft de, voorheen elitaire en francofone, 

reisbureausector vervlaamst en gedemocratiseerd 

en de Vlaamse reisbureaus een gezicht en 

zelfvertrouwen gegeven;

• zelfs met twee dominante touroperators, is 

nergens ter wereld de positie van het KMO-reis-

bureau, zowel wat marktaandeel als wat invloed 

betreft, zo sterk als in Vlaanderen;

• de VVR ligt aan de basis van een aantal belang-

rijke initiatieven die in het voordeel van de sector 

én de consument hebben gespeeld. Bijv.:  

de Geschillencommissie, de reiscontractenwet, 

de garantiestelling, sommige samenwerkings-

verbanden, enz.

• nergens ter wereld, behalve in Israël, is er een 

beroepsvereniging die haar leden zoveel diensten 

aanbiedt voor zo een relatief beperkte bijdrage.

E
D

IT
O

2015-10685_VVR_MAGAZINE_231-232_DEF.indd   15 18/11/15   10:21



16

 Cosmic Travel

 Hand in hand  
 met de reisagent
 
 Interview met gm Chris Verdonck

Costa Rica?

“23 jaar geleden, toen Cosmic Travel boven de 

doopvont werd gehouden,” zegt Chris Verdonck, 

“waren er nogal wat reisagentes en reisagenten 

die echt niet wisten waar Costa Rica lag. Inmiddels 

is er veel veranderd en is er uiteraard veel meer 

professionaliteit in de sector binnengesijpeld. Onze 

sterkte is ook hier opnieuw onze productkennis over 

de jaren heen, gekoppeld aan het op de voet volgen 

van de evolutie van de bestemming.”

Colombia in de lift

“2014 was een minder jaar voor ons, maar dat heeft 

onmiskenbaar te maken met het wereldkampioen-

schap voetbal. Niet lang getreurd echter want voor 

2015, met een verwachte omzet van om en bij de 

3,6 miljoen euro, zitten we opnieuw flink op de rails 

“Mijn leven bestaat uit drie periodes”, benadrukt de uit Veurne afkomstige Chris 

Verdonck, “een verleden in de babelutten, een heden in de touroperating en een 

toekomst in Brazilië.”

Tot haar veertigste werkte Chris Verdonck in het destijds familiaal confiseriebedrijf 

Veurnse Babelutten. In 1992 startte ze Cosmic Travel op. “Ik had voor mijn vader 

Jean, die voorzitter was van de Veurnse Kamer van Handel en Nijverheid, enkele 

reizen georganiseerd en ik was gek op Latijns-Amerika,” vertelt Chris verder. “Het 

was dan ook logisch dat ik die twee zaken combineerde en na een flinke portie 

zelfstudie was Cosmic Travel geboren. Enkele jaren na de opstart is mijn zoon 

Merijn aan boord gekomen en sindsdien staan we bij reisagent en klant bekend als 

dé à-la-carte-specialist op Zuid- en Midden-Amerika. Ondertussen zijn we 23 jaar 

bezig en we doen het nog iedere dag vol vuur en inzet en we kennen Latijns-Ame-

rika door en door. De beste publiciteit voor ons zijn de klanten die zich in spontane 

mails enthousiast uitlaten over onze rimpelloze betrouwbaarheid, onze uitstekende 

prijs/kwaliteit verhouding en onze toegewijde vakbekwaamheid.”

“ Hand in hand met de reisagent, 
tonen en overtuigen we  
klanten van onze kennis,  
programma’s en prijzen”

en ook voor 2016 zijn de prognoses prima. Onze 

topbestemmingen zijn Peru, Costa Rica, Argentinië, 

Brazilië en Mexico. Colombia is een sterke stijger 

en ook Ecuador doet het prima. Alhoewel Merijn 

zes maanden op Cuba heeft rondgetrokken, bieden 

we deze bestemming nog altijd niet aan omdat we 

daar geen zekerheden hebben dat we de klant daar 

kunnen bieden wat we op onze andere bestem-

mingen wel kunnen.”

Het goede adres

“Veel heeft uiteraard te maken met onze kennis 

van de bestemming. Zowel mijn zoon als ikzelf 

zijn honderden malen ter plaatse geweest. Ik heb 

het allemaal niet bijgehouden, maar ik heb zeker 

30 keer in Costa Rica rondgetoerd en minstens 

70 maal in Brazilië, maar ook in al de andere 

Latijns-Amerikaanse bestemmingen ga ik of 

Merijn regelmatig op verkenningstocht. Ter plaatse 

werken we met de beste gidsen en partners die 

onze gewaardeerde klanten – van backpackers tot 

superVIPs – naar leuke accommodaties brengen 

of ontvangen en onze reizen doen veelal niet-plat-

gelopen paden aan. Deze bestemmingen worden 

toegankelijker, komen meer in de media en worden 

nu ook door meer en grotere to’s aangeboden, 

waarbij wij uiteraard ook baat hebben! Maar ik ben 

er zeker van dat de honderden reiskantoren waar 

we intens mee samenwerken heel goed weten dat 

als het over een reis naar dit deel van de wereld 

gaat, je bij ons altijd aan het goede adres bent.”

Samen

“Onze intense samenwerking met de reisagent en 

het feit dat er bij ons absoluut niet rechtstreeks kan 

geboekt worden, heeft onze reputatie als nichespe-

cialist een extra dimensie gegeven. Bovendien weet 

de reisagent, die immers niet de hele wereld als 

zijn broekzak kan kennen, dat we er altijd zijn voor 

extra info en raad. Ik wil altijd weten wat de klant 

echt wil beleven en dan maken wij een aangepast 

Latin America

MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA

Welcome onboard the new 
British Airways and Iberia 
aircraft designed to make your 
travel experience extraordinary.

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel
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 Cosmic Travel

 Hand in hand  
 met de reisagent
 
 Interview met gm Chris Verdonck

Meer info over Cosmic Travel  
op tel. 054/54.00.00
info@cosmic.travel
www.cosmic.travel

Chris is 65 en moeder van Merijn (40).

Wat was je mooiste reis ooit?
Dat is een moeilijke vraag waarop ik niet 

zomaar voor de vuist zou kunnen antwoorden. 

De zotste reis ooit daarentegen was beslist 

deze waarop ik met een groep zakenmensen 

door de brousse van Ecuador trok en Jef 

Geeraerts – die samen met urgentiearts Luc 

Beaucourt van de partij was – me over zijn 

schouder gooide omdat ik niet meer verder 

geraakte in het slijk.

Welke bestemmingen staan nog op je lijstje?
Ik wil, als het organisatorisch mogelijk is, vanuit 

Brazilië werken. Eens dat kan ben ik onmiddel-

lijk weg.

Hobby’s?
Werken. Ik werk al heel mijn leven 7/7. Klanten 

tevreden stellen, da’s mijn hobby en af en toe 

eens gastronomisch gaan eten. Ik kook ook 

graag en mijn preisoep en babykreeftjes à la 

nage zijn legendarisch, al zeg ik het zelf.

Wat doe je als je 100 miljoen euro wint?
Naar Brazilië vertrekken en een pousada 

opstarten.

Je grootste uitdaging?
Dagelijks proberen in al wat ik doe het kosmisch 

– vandaar de naam Cosmic Travel – evenwicht te 

bewaren en stoppen met werken als ik 102 ben.

Mocht je een dier zijn?
Een orka graag. Dat beest zwemt zo sierlijk en 

mooi en het is net zoals ik: absoluut géén watje!

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Mijn West-Vlaamse koppigheid en het feit dat 

ik nogal recht voor de raap ben. Ik probeer 

tussen die twee een evenwicht te bereiken…

Je dierbaarste bezit?
Het mooie leven met elke dag nieuwe  

opportuniteiten en mijn lach.

Wat maakt je ongelukkig?
Kortzichtigheid.

Beste boek dat je hebt gelezen?
‘De Profeet’ van Kahlil Gibran. Staat vol  

enorme waarheden over werk, huwelijk en 

zoveel andere belangrijke zaken in het leven.

Hoe kom je tot rust?
Door te koken.

Waarvan lig je ’s nachts wakker?
Ik slaap meestal uitstekend want ik ben vrijwel 

altijd moe genoeg als ik onder de wol kruip. 

Ik sta in de zomer om 5u30 op met de vogels 

en in de winter klop ik ze met meer dan een 

banddikte.

programma en boekt de klant bij de reisagent. 

Einde verhaal.

In de discussie rond het rechtstreeks boeken van 

accommodaties en rondreizen of het boeken via de 

georganiseerde reismarkt, is het na een onderling 

gesprek voor veel klanten duidelijk dat ze veel beter 

voor de zekerheden kiezen die een touroperator als 

Cosmic Travel hen kan bieden dan op avontuur te 

gaan met al dan niet buitenlandse aanbieders. Het 

verschil in prijs is klein, maximum 5 tot 10 procent, 

maar de risico’s zijn groot.

‘Samen met de reisagent en hand in hand’ is altijd al 

onze leuze geweest. Nog één van onze sterke punten 

is dat er bij Cosmic Travel altijd een specialist aan de 

lijn zit die de bestemming op en top kent. Mede omdat 

we de reisagent als partner zo’n nauw hart toedragen 

zijn wij wellicht één van de enige to’s die het printen 

van de elektronische facturen door de reisagent, 

onder bepaalde voorwaarden terugbetaalt: 70 cent 

voor de eerste pagina en 10 cent per extra blad.”

Cosmic Travel beschikt over een zeer uitgebreid 

aanbod op Latijns Amerika en dit zowel voor 

individuelen als voor groepen. De commissie voor 

de reisagent bedraagt 10 à 11 procent. Ongeveer 

65 procent van de klanten zijn Nederlandstalig en 

Franstalig België levert de overige 35 procent.

Illustratief voor de kennis en de kunde van Chris is 

het telefoontje van een reisagent dat binnenloopt 

terwijl het interview bezig is. Een klant wil tijdens zijn 

reis met het vliegtuig voor 1 dag naar La Paz. Chris 

argumenteert dat dit helemaal niet te doen is want 

de luchthaven van 

La Paz – El Alto – ligt op iets meer dan 4.000m 

hoogte en veel reizigers die er uit het vliegtuig 

stappen worden geplaagd door de hoogteziekte. “Eén 

dag La Paz met schele hoofdpijn heeft dus geen zin”, 

zegt Chris, “maar we kunnen dit anders oplossen...”
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 Silverjet

 De crisis heeft géén invloed  
 op het luxesegment
 
 Interview met zaakvoerder Silverjet België Wim David

“Bij Guy Rayée van Travelwing/Travelworld kwam ik 

in een turbulente periode terecht waarbij de tour-

operator serieus slagzij maakte. Via een herstart en 

een overname van het roer door zoon Thierry, bleef 

Global Travel/Travelworld als touroperator overeind. 

Ik heb 11 jaar voor Travelworld gewerkt. Toen het 

echter onmogelijk bleek om partner in het reisbedrijf 

te worden ben ik opgestapt en heb ik in juni 2012 

Silverjet België – het Nederlandse zusterbedrijf 

bestaat reeds 17 jaar – op de rails gezet.”

Groei: vlugger dan gedacht en verwacht

“Toen ik met Silverjet België van wal stak, was het 

uiteraard bang afwachten hoe de markt hierop zou 

reageren. Drie jaar later zijn onze stoutste verwach-

tingen ruim overtroffen. Op jaarbasis halen we na 

drie jaar reeds een omzet van 3,9 miljoen euro en 

een gemiddelde prijs van 2.650 euro per persoon. 

Bovendien zijn de vooruitzichten prima want reeds in 

oktober hadden we voor de winter ‘15-’16 een stij-

ging van niet minder dan 55 procent in vergelijking 

met vorig jaar, binnen. Ik schat dat dit voor 10 tot 

“Ik had na mijn humaniora geen enkel idee welke studies ik zou aanvatten”, vertelt 

de 36-jarige te Torhout geboren Wim David, die drie geleden vriend en vijand 

verraste met de opstart van Silverjet België. “Op zoek naar een studierichting die 

mij zou kunnen aanspreken was ik destijds op weg met een vriend van mij, die 

uiteindelijk voor boekhouden koos. Ik vond dat maar niets en een familie-uitstap 

naar de USA, waarbij we vrijwel de hele westkust met inbegrip van Las Vegas, Los 

Angeles, Frisco en een handjevol nationale parken bezochten, zag ik licht in de 

tunnel en besefte ik ten volle dat er meer in de wereld is dan – zeg maar – de Côte 

d’Azur. Het zou toerisme worden en het werd toerisme. Ik studeerde in 2000 af aan 

het toenmalige KHBO te Brugge en voor mijn derdejaarsstage kwam ik bij United 

Travel Group van wijlen Guy Rayée terecht. Vandaag staat Wim aan het hoofd van 

Silverjet België, dat met zes mensen in vaste dienst voor huidig kalenderjaar prat 

mag gaan op een omzet van 3,6 miljoen euro.”

“ De grote jongens zullen  
hun plannen rond het online-
gebeuren nog intensifiëren”

15 procent te danken is aan het feit dat we sedert 

augustus ll. eveneens present zijn met een aanbod 

in Franstalig België, maar de sterke groei komt 

voornamelijk door onze geïntensifieerde samen-

werking met de Jetaircenters en de Jetair Premium 

Partner-kantoren. Natuurlijk is onze bijval als 

luxe-touroperator eveneens het werk van de talrijke 

individuele kantoren die ons product naar de consu-

ment brengen en daarvoor bijgestaan en geholpen 

worden door onze sales: David Delbrouck (ex-BTS) 

in Vlaanderen en Benoit Hodeige (ex-Arthema) in 

Franstalig België. Nog een vreugdevolle vaststelling 

is dat er zich wekelijks nieuwe kantoren aandienen 

die Silverjet willen verkopen.”

Reisagent is en blijft enige partner

“Veel touroperators beweren dat ze enkel via de 

reisagent verkopen, maar ik durf met de hand op het 

hart beweren dat wij één van de weinige touropera-

tors zijn die zich daar effectief ook aan houden. Ik 

hoor de lezer reeds argumenteren dat je bij Silverjet 

ook via de site kunt boeken. Dat is ook zo en we 

bekijken graag de beschikbaarheid en we maken 

zelfs offertes die rechtstreeks naar de potentiële 

klant gaan, maar de bestelbon en de commissie 

– tussen 8 en 12 procent – gaat steevast naar de 

reisagent/trouwe partner uit de regio van de boeker, 

die zich voorts over de reiziger ontfermt.”

Wakker worden aub!

 “Wat mij recent behoorlijk verontrustte was het 

bericht dat TUI Nederland de grens van de 50 

procent onlineverkoop heeft overschreden. Onze 

boodschap naar de reisagent is dan ook absoluut 

logisch: ‘Wakker worden aub, want wie niet resoluut 

kiest voor de niche-touroperator – die de reisagent 

door dik en door dun blijft steunen en een mooie 

commissie bezorgt – dreigt straks frontaal gecon-

fronteerd te worden met de grote jongens die ook in 

België alsmaar meer en meer marktaandeel uit de 

onlineverkoop zullen blijven halen. Er zijn m.a.w. twee 

Bestel nu de nieuwe winterzon brochure 
via connect.be of via info@silverjet.be

dé referentie voor luxe vakanties
T R A V E L  I N  S T Y L E

De nieuwe winterbrochure 2015-2016 is nu verkrijgbaar: twee nieuwe bestemmingen doen hun intrede, 
nl. Jamaica en Sri Lanka. Het hotelaanbod werd grondig bekeken en een aantal nieuwe toppers vervolledigen ons aanbod.

Wordt dit pareltje straks opnieuw bekroont tot beste brochure? 
Silverjet werkt exclusief via erkende Reiskantoren en beloont de reisagent via ons incentive programmma. 

Contacteer ons voor meer informatie. www.silverjet.be / info@silverjet.be / tel: 050/700.965

SVJb TravelMagazine 08-15-2.indd   1 03-08-15   17:30
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 Silverjet

 De crisis heeft géén invloed  
 op het luxesegment
 
 Interview met zaakvoerder Silverjet België Wim David

Meer info over Silverjet
op tel. 050/70.09.65
info@silverjet.be
www.silverjet.be

Wim is 36, gehuwd met Els en stiefvader van 

Femke (18).

Wat was je mooiste reis ooit?
“Cuba, een onovertroffen mix van cultuur, 

natuur, rum en sigaren. Maar het echte Cuba 

loopt op z’n laatste benen. De USA is terug 

en alle luxehotels zijn vandaag reeds tot eind 

maart 2016 volgeboekt.”

Welke bestemmingen staan nog op je lijstje?
“Nieuw-Zeeland, vanwege de overweldigende 

natuur en dat je er ’s morgens kunt snow-

boarden en ’s namiddags op het strand liggen.”

Hobby’s?
“Ik hoop dit jaar mijn 30-jarige ‘carrière’ als 

voetballer bij DDT (Den Derden Time) in 

schoonheid te kunnen afsluiten. Als dat het 

geval is heb ik straks de zondagochtend vrij 

om te golfen misschien.”

Wat doe je als je 100 miljoen euro wint?
Anders werken: personeel aanwerven dat mijn 

dagelijkse beslommeringen overneemt zodat 

ik meer tijd heb om de bakens van Silverjet 

verder uit te zetten.”

Je grootste uitdaging?
“Silverjet verder uitbouwen om nummer 1 in 

ons segment in heel België te worden. Onze 

slogan ‘De referentie voor luxevakanties’ 

waarmaken.”

Mocht je een dier zijn?
“Een hond. Loyaal tegenover iedereen: 

reisagenten, hoteliers, partners, medewerkers, 

enz.”

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Ik heb er wel een handjevol, maar de meest 

onhebbelijke is dat ik een ongelofelijke contro-

lefreak ben die heel moeilijk kan delegeren. Er 

gebeurt hier niets dat ik niet weet en als we 

blijven groeien zal dat op termijn niet houdbaar 

zijn. Ik zal moeten leren dingen loslaten en 

toevertrouwen aan collega’s.”

Wat maakt je ongelukkig?
“De verzuring van de maatschappij.”

Je favoriete boek?
“De volgende Silverjet-brochure.”

mogelijkheden: ofwel specialiseer je je als reisagent 

in maatwerk ofwel kies je voor partners die op 

lange termijn met de reisagent zullen willen blijven 

samenwerken. De twee combineren gaat natuurlijk 

ook. Het is een echte wake-up call want niemand 

twijfelt er vandaag nog aan dat de grote jongens 

hun plannen rond het onlinegebeuren nog zullen 

intensifiëren waardoor de modale reisagent zelfs 

zeer zwaar onder vuur zal komen te liggen. Alleen de 

proactieve reisagent heeft nog een toekomst en de 

pakketboekers bij de grote jongens gaan er sowieso 

uit! Ook zij die klanten proberen te winnen of te 

behouden met de 5 procent korting hebben hun 

langzaam maar zeker wurgingsproces ingezet.”

Betaalbare luxe

“Als touroperator hebben wij ons van in het begin 

geprofileerd in het luxesegment, maar vanaf dag 1 

hebben wij ook geprobeerd om ervoor te zorgen dat 

we absoluut niet de label ‘duur’ opgeplakt kregen. 

Akkoord, we hebben met bijvoorbeeld de Seychellen 

en de Malediven, het luxueuste van de luxe in ons 

aanbod, maar luxe betekent bij Silverjet dat alles in 

verband met onze producten en onze reizen tot in 

de puntjes werd geregeld. Of er dan geen crisis is 

bij onze klanten? Ik heb de indruk dat de crisis géén 

invloed heeft op het luxesegment. Of onze klanten 

nu 0,50 of 0,75 procent rente op hun spaarboekjes 

krijgen, ze gaan daarom niet minder reizen, want 

reizen is al een poosje een echte basisbehoefte 

geworden. Wel is het zo dat onze gemiddelde klant 

boven de 50 jaar is, maar die heeft dan weer het voor- 

deel dat zij of hij het hele jaar door kan reizen. Dat 

zorgt er voor dat wij ons niet echt ongerust hoeven te 

maken over behoorlijk opvallende pieken en dalen in 

ons boekingpatroon, want die zijn er gewoon niet.”
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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?

www.cosmic.travel
Wij zijn steeds en graag tot uw dienst!

T 054 54 00 00 - F 054 54 00 01
info@cosmic.travel

MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2016)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2016 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

MAAR ER IS NOG MEER
Van dit alles, kunt u deze informatie verzamelen en “toevoegen aan mijn lijst” 
zo kunt u gericht de informatie verzamelen over een bestemming, 
de praktische informatie, één of meerdere programma’s of mini-circuits 
met al dan niet de prijzen en of de streken, hotels en zo verder…

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

En indien gewenst, druk dan op “download pdf” en sla deze op of verzend 
deze naar familie, werk of vrienden, zo hebt u een duidelijk overzicht en 
gepersonaliseerde brochure op uw maat … en het begin van uw reis naar uw wensen!
 

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 

Cosmic
Travel

Lic. 5159

2016: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers

Latin America

MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA

The future 
has arrived

Welcome onboard the new 
British Airways and Iberia 
aircraft designed to make your 
travel experience extraordinary.

Tickets to travel on the A380, Boeing 787 dreamliner and 
A330 are now available to book on selected flights in the 
British Airways and Iberia network.
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Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever:
Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen
Lic. 5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm  
worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet 
is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur en de uitgever.

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel
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dergelijke storing wezenlijk verbonden met het 

zeer complexe systeem voor de werking van het 

toestel, dat door de luchtvaartmaatschappij onder, 

met name meteorologisch, vaak moeilijke en zelfs 

extreme omstandigheden wordt gebruikt, en is 

het voorts zo dat geen enkel onderdeel van een 

luchtvaartuig onverslijtbaar is.

En verder: Derhalve moet worden aangenomen  

dat in het kader van de activiteiten van een lucht-

vaartmaatschappij die onverwachte gebeurtenis 

inherent is aan de normale uitoefening van het 

bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, omdat 

die luchtvaartmaatschappij gewoonlijk met dit 

soort onverwachte technische problemen wordt 

geconfronteerd.

m.a.w. technische problemen zijn inherent aan 
de exploitatie van een luchtvaartmaatschappij. 
Ze horen er dus gewoon bij.

Het hof voorziet wel uitzonderingen zoals, bird strikes, 

aswolken, sabotage, terrorisme, fabricagefouten.

De negende kamer van het Europese Hof  
van Justitie velde een zeer belangrijk arrest  
in de zaak Mevr. X versus KLM.

Het verhaal

Mevr. X wil een KLM vlucht nemen van Quito 

(Ecuador) naar Amsterdam op 13 augustus 2009. 

Het vliegtuig volgt de volgende route: Guayaquil – 

Quito – Bonaire – Amsterdam. Bij het ‘push back’ 

maneuver in Guayaquil stelde men vast dat een van 

de motoren niet opstartte wegens een gebrekkige 

brandstoftoevoer. Reserve onderdelen waren in 

Guayaquil niet voorhanden en moesten worden 

overgevlogen uit Amsterdam. Een en ander resul-

teerde in een totale vertraging van 29 uur. Mevr. X 

diende een claim voor € 600 compensatie in die 

KLM niet wenste te betalen wegens ‘overmacht’ 

(‘buitengewone omstandigheden die ondanks het 

treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen 

konden worden’). De rechtbank in Amsterdam 

legde een verzoek neer bij het Europese Hof om 

uitlegging te doen bij het artikel 5.3 van de EU 

verordening 261/2004 in het algemeen en in het 

bijzonder betreffende de in het artikel gebruikte 

begrippen: ‘buitengewone omstandigheden’ en ‘alle 

redelijke maatregelen’. 

Het Hof verklaart voor recht

Artikel 5, lid 3, van verordening (EG) nr. 261/2004 

van het Europees Parlement en de Raad van 11 

februari 2004 tot vaststelling van gemeenschap-

pelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 

luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 

langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking 

van verordening (EEG) nr. 295/91 moet aldus 

worden uitgelegd dat een technisch probleem 

als dat in het hoofdgeding dat zich plotseling 

heeft voorgedaan (In het behandelde geval een 

kapotte brandstofpomp en een defecte hydrauli-

sche eenheid), niet aan gebrekkig onderhoud is 

toe te schrijven en evenmin tijdens een regulier 

onderhoud is ontdekt, niet onder het begrip 

‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van 

deze bepaling valt.

Deze uitspraak volgt op de redenering: Voorts dient 

ten eerste te worden opgemerkt dat een storing 

zoals in het hoofdgeding, die wordt veroorzaakt 

door een voortijdig defect van sommige onderdelen 

van het luchtvaartuig, inderdaad een onverwachte 

gebeurtenis vormt. Desalniettemin blijft een JU
R
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Onze mening

Een vliegtuig is en blijft een machine en 
(onderdelen van) machines kunnen – zelfs 
wanneer ze goed worden onderhouden en 
veelvuldig worden gecontroleerd - kapot 
gaan.  Wanneer een luchtvaartmaatschappij 
moet kiezen tussen met een (klein) manke-
ment aan het toestel toch te vertrekken of 
(sowieso naast het uitvoeren van de vlucht en 
het vervullen van de hulp- en bijstandsver-
plichtingen) pakweg € 150.000 (250 X 600) 
op te hoesten zou men wel eens kunnen 
geneigd zijn een foute beslissing te nemen.

Vluchtvertragingen
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Een leuke voor het slapen gaan

Klant boekt een verblijf in Frankrijk via ons kantoor maar voor onderweg 

boeken ze er een hotel bij via booking.com. De klant wil de péage betalen 

met zijn visa kaart maar deze blijkt geblokkeerd. Na telefonisch contact 

met visa krijgt de klant te horen dat ze ergens in China zijn kaartnummer 

misbruikt hebben. Op de vraag hoe dat kan antwoord de persoon van Visa: 

‘Je zou in het vervolg misschien beter je reizen via een reisbureau boeken 

ipv via het internet.’ Slaapwel...

Wat baten kaars en bril...

Bij het radioprogramma Hautekiet doet een 

mevrouw relaas van haar mislukte vakantie in Italië. 

Bij aankomst blijkt de via het internet gehuurde ‘villa’ 

een vies en muf verblijf met vuile potten en pannen, 

vettigheid op de kasten, een kapotte vaatwasser, 

schimmelvlekken op de muren, vieze lakens enz. 

De familie contacteert de verhuurder en deze 

probeert een alternatief voor te stellen maar slaagt 

daar niet in. Op aandringen van hun zoontje besluit 

de familie nog dezelfde dag terug te keren naar 

België. Thuis aangekomen blijkt dat de eigenaar 

van de villa bereid is de volledige huursom terug te 

betalen. 

Tot hun verbazing ontvangt de familie echter slechts 

€ 2.800 van de betaalde € 3.000 op hun rekening. 

Dus... terug contact genomen met de internet 

aanbieder Nice2stay. Deze vertelt doodleuk dat 

de € 200 hun commissie is en dat ze die niet terug 

betalen vermits ze ‘veel inspanningen’ voor de familie 

hebben gedaan! 

Even de site Nice2stay 
doorgelicht

De volledig Nederlandse internetorganisatie bestaat 

enkele jaren en vertoont op haar site geen spoor van 

een beroepsvereniging, laat staan van professionele 

verzekeringen. 

De site vermeldt zelfs geen algemene of bijzondere 

voorwaarden maar specifi eert (in een klein hoekje) 

bijzonder strenge annuleringsvoorwaarden (100 % 

vanaf 6 weken voor vertrek).

Tja … dan sta je als klant bijzonder zwak natuurlijk.

Met Jet2 hoog in de lucht

Als reizigers hoog in de lucht vertoeven, durft het 

gezond verstand hen wel eens in de steek te laten. 

Niet overtuigd? Hieronder vindt u een bloemlezing 

van de gekste vragen die stewardessen van lagekos-

tenmaatschappij Jet2 voorgeschoteld kregen. 

• ‘Kan je aan het personeel vragen om lager te 

vliegen? Mijn vrouw heeft hoogtevrees.’

• ‘Wat zit er in een sandwich met ham en kaas?’

• ‘Ik ben iets vergeten, kunnen we terugkeren?’

• ‘Waar zijn we?’

• ‘De piloot zei dat we voor zitten op schema, 

bedoelt hij Spaanse of Britse tijd?’

• ‘Ken je de tussenstand in het cricket?’

• ‘Wie bestuurt dit ding nu de piloot op het toilet 

zit?’

• ‘Waar kan ik hier geld afhalen?’

• ‘Ik krijg koppijn van dat gegons, kan je de 

motoren niet uitzetten?’

• ‘Kunnen we niet te dicht in de buurt van 

Windsor Castle vliegen? Ik zou niet willen dat 

we de koningin storen.’

De favoriet van een Jet2 woord-
voerder

‘We proberen altijd professioneel te blijven, maar 

soms moeten we er toch serieus mee lachen’, aldus 

een woordvoerder. ‘Gelukkig beseffen ze meestal 

zelf hoe belachelijk hun vraag was. Mijn favoriet? 

De klant die wilde weten hoe hij het raampje naar 

beneden moest draaien. Die besefte duidelijk niet 

wat er zou gebeuren als dat effectief zou gebeuren.‘

Ge hebt toch klanten met domme 
vragen ze eerlijk gezegd... 

Wij werken met een groot bedrijf samen die elk jaar 

een incentive doet bij hun medewerkers. De beste 

verkopers krijgen een waardebon van ons reisbu-

reau, van een héél mooi bedrag. De hoofdwinnaar 

stuurt mij gisteren een mailtje: 

Beste Marjan, ik heb rechtstreeks een weekend 

geboekt in Limburg met Allerheiligen + naam van de 

B&B: Kostprijs: 230 euro. Is het mogelijk om deze 

boeking af te trekken van mijn reischeque a.u.b.? 
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De top 10 van hoe vervelend een hotelgast kan zijn

De Amerikaanse reisorganisatie Expedia liet een onafhankelijk onderzoek 

uitvoeren naar wat hotelgasten nu zelf vervelend gedrag vinden bij de andere 

hotelgasten. Om tot de resultaten te komen werden 1.022 Amerikanen bevraagd 

en met stip op een prijken de onoplettende ouders die hun kroost niet onder 

controle lijken te hebben. 

Dit zijn de tien meest vervelende types onder de hotelgasten. 

1. Onoplettende ouders

Liefst 67 procent van de hotelgasten heeft een hekel aan ouders die hun 

kinderen niet de baas zijn. 

2. Gasten die kabaal maken in de gangen

Mensen die luid lopen te praten en roepen in de gangen van het hotel, op 

deuren kloppen of een feestje bouwen. 64 procent van de andere hotelgasten 

heeft er een gloeiende hekel aan.

3. Gasten die klagen

Ze hebben handdoeken tekort, vinden het buffet niet lekker, ... Sommige 

mensen vinden altijd wel iets om over te zeuren, dat vindt ook 54 procent van 

de overige hotelgasten. 

4. Feestvierders op de kamer

Sommige hotelgasten bouwen graag een feestje in hun kamer of zetten er 

graag het feestje voort na een nachtje stappen. Dat is nu eenmaal de reden 

waarom sommige mensen op reis gaan, maar hou dan toch wat rekening met 

de andere gasten in het hotel, vindt 52 procent van de bevraagden.

5. Opvliegende gasten

Soms vergeten hotelgasten al eens dat ze niet alleen in het hotel zijn en maken 

ze ruzie alsof ze gewoon thuis zijn. Niemand wordt op vakantie graag gecon-

fronteerd met ruzie, meent 26 procent van de gasten.

6. Feestvierders aan het zwembad

Al helemaal niet in de kamer en liefst ook niet aan het zwembad terwijl jij rustig 

wilt ronddobberen. 22 procent heeft het dus niet begrepen op feestjes aan het 

zwembad.

7. Indiscrete koppels

‘Get a room’, is vooral hier van toepassing. 21 procent van de bevraagden heeft 

het ook niet begrepen op koppeltjes die al te uitgebreid hun liefde voor elkaar 

etaleren.

8. Gasten die niet uit de jacuzzi weg te slaan zijn

Je wilt graag even op je gemak de jacuzzi in, maar hetzelfde groepje mensen 

blijft er maar in zitten. Gaan vragen of ze even plaats willen ruimen is lastig, dus 

druip je maar gewoon weer af. 20 procent van de hotelgasten ergert er zich aan.

9. Gasten die constant aan de bar hangen

Zeker als je all-in logeert is vaak aan de bar hangen heel verleidelijk. Maar het 

gedrag van mensen die niets anders doen dan de ene cocktail na de andere 

achterover gieten, kan bij 12 procent van de andere hotelgasten niet door de 

beugel.

10. Gasten die te veel praten in de lift

Sommige mensen zien in alle situaties een mogelijkheid om een praatje te slaan 

of kwetteren honderduit in de lift. 6 procent van de hotelgasten past hier liever 

voor.
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De Azoren: de verzamelnaam voor de 
negen Portugese vulkanische eilanden, die 
op zowat 1.500km afstand van Lissabon, 
als groene edelstenen liggen te pronken 
in het blauw van de Atlantische Oceaan, 
klinkt vrij bekend in onze oren. Vooral 
vanwege het feit dat de Azoren immers  
de plaats is waar normaliter ons weer voor 
de volgende dagen in de wieg ligt.
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Het duurde tot 1427 vooraleer deze archipel 

werd ontdekt. Omdat in de 15de eeuw nogal wat 

Vlaamse kolonisten werden aangetrokken, werden 

de eilanden tot een stuk in de 17de eeuw ook 

wel de Vlaamse Eilanden genoemd, alhoewel 

ze altijd Portugees zijn gebleven. Deze toeristisch 

vrijwel ongeschonden eilanden zijn in alle seizoenen 

weergaloos mooi. De Engelstaligen spreken  

daarom wellicht van de The Fairy-Tale Islands of  

The Islands of Magic. Volgens de Duitsers bestaat 

deze anti-stress bestemming uit de restanten 

van het sagenhaften Landes Atlantis. De Fransen 

hebben op l’Archipel ou Le Paradis Oublié vooral 

oog voor de althans alsnog onbedreigde en 

overweldigende natuur.

Flamengos

Vandaag worden de eilanden vooral bezocht door 

natuurliefhebbers in het algemeen en wandelaars 

en fietsers in het bijzonder. Opmerkelijk is dat het 

Vlaams verleden nog op veel plaatsen present 

is en dit vooral op Faial, zeg maar het eiland 

van de Vlamingen die in de 15de eeuw naar de 

Azoren emigreerden. In totaal zouden zowat 1.500 

manschappen aan de Vlaamse odyssee hebben 

deelgenomen. De sporen van het Vlaamse verleden 

zijn zichtbaar in het landschap met veel windmolens, 

verder ook in het eten, maar vooral in het dorpje 

Flamengos, waar je op het plaatselijk kerkhof tal 

van verbasterde Vlaamse namen terugvindt, zoals 

Silvera of Da Silveria (Van der Haege), Brum (Van 

der Bruyne) of De Bruges (Van Brugge).

Peter’s Café Sport

In Horta (afgeleid van De Hurtere) – de hoofdstad 

van Faial – is het degusteren van een gin-tonic een 

must in het legendarische Peter’s (eet)Café Sport. 

Dat doen overigens vrijwel alle moderne zeevaar-

ders die tijdens hun oversteek van de Atlantische 

Oceaan, in de ‘schilderachtige’ haven aanleggen. 

Overigens laten veel van de bezoekende zeilers 

ook nog een ‘kunstig schilderwerk’ achter op de 

havenmuren. Boven Peter’s Café Sport bevindt zich 

een fabuleus museum met tientallen vakkundig 

bewerkte walvistanden.

Van walvisvaarders  
naar walvisspotters

In het verleden stonden de Azoren bekend om de 

walvisjacht. Getuigen daarvan zijn de restanten 

van tal van uitkijktorens en het niet onaardig aantal 

sleephellingen waarlangs de zeereuzen aan land 

werden gehesen om met vervaarlijk uitziende 

messen in moten te snijden. Deze vrij barbaarse 

bezigheid van de onvervaarde walvisvaarders die 

met harpoenen en heel veel lef door de baren 

De Azoren

Groene edelstenen  
in de blauwe oceaan
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kliefden, is vandaag herleid tot het spotten van 

dolfijnen en walvissen en dit vooral rond Pico, het 

eiland waar je ook de hoogste (2351m) berg – met 

dezelfde naam - van Portugal vindt. In Lajes do 

Pico is er een interessant walvismuseum en kan je 

rondneuzen in een oude walvisfabriek. Daar leer je 

onder meer dat in het midden van de 18de tot op 

het einde van de 19de eeuw Amerikaanse walvis-

schepen in de buurt van Flores actief waren. 

São Miguel

Het grootste en meest gevarieerde eiland van 

de Azoren is São Miguel en de hoofdstad Ponta 
Delgado - die rechtstreeks wordt aangevlogen 

door Jetairfly, anders met TAP via Lissabon – is 

het toeristische hart van de archipel. Je vindt er 

boeiende musea, merkwaardige kerken en tot de 

verbeelding sprekende paleizen. Merkwaardig is 

verder dat je her en der op de eilanden heiligen-

beelden tegenkomt die als twee druppels water op 

de Vlaamse beelden uit die tijd lijken. De uitleg is 

simpel: de Vlamingen die in de 15de eeuw op de 

Azoren landden, hadden dergelijke beelden mee, 

en de plaatselijke kunstenaars ontpopten zich 

tot fantastische kopiisten. Historicus, auteur en 

kunstverzamelaar Francisco Ernesto de Oliveira 
Martins heeft meer dan veertig belangwekkende 

boeken geschreven over de geschiedenis van de 

Azoren, w.o. een aantal die de Vlaamse kunst op  

de archipel tot onderwerp hebben.

“ Deze vrij barbaarse bezigheid  
van de onvervaarde walvisvaarders  
is vandaag herleid tot het spotten  
van dolfijnen en walvissen”
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Eten uit de grond

De vulkanische ondergrond zorgt op verscheidene 

plaatsen voor spectaculaire geisers. Sommige 

accommodatieverstrekkers zijn terecht fi er op 

hun natuurlijk verwarmd thermaal ‘zwembad’ en 

o.a. in Furnas – op zowat 30km ten oosten van 

Ponta Delgada – kan je genieten van de typische 

stoofschotel cosido, die in een pot die enkele 

uren onder de grond wordt gestopt letterlijk wordt 

klaargestoomd.

Géén strandbestemming

Verder kan je je op de eilanden vergapen aan 

de talloze schilderachtige kratermeren, de grote 

verscheidenheid aan vogels en uiteraard eindeloos 

wandelen in of langs vulkanen of fi etsen langs goed 

uitgestippelde routes en volop genieten van de 

uitbundige fl ora en van adembenemende ver- en 

zeegezichten. Een huurauto is natuurlijk ook een 

goed idee om de eilanden te leren kennen.

Eens het wandelen, fi etsen of rondtoeren beu, zijn 

er nog tal van andere mogelijkheden. Bovendien 

is het water rond de Azoren bijzonder visrijk – veel 

wereldrecords zijn hier reeds gesneuveld! –, en dat 

spreekt ongetwijfeld zowel vissers, onderwaterfoto-

grafen als duikers aan.

De bewoners leven vooral van veehouderij, wijn-

druiven – schitterende wijngaarden op Pico –, 

ananas, likeuren en bananen. Geloof het of niet 

op de Azoren bevindt zich tevens de enige echte 

Europese theeplantage en dit op het eiland São 

Miguel, vlakbij het gehucht Sao Bras. De Azoren 

zijn géén strandbestemming, maar de talloze 

watersportmogelijkheden (w.o. surfen en duiken) 

maken veel goed.

Islandhopping

De 9 eilanden zijn verdeeld in drie groepen. De 

meest westelijke eilanden Flores en Corvo, zijn 

zeker een bezoekje waard, maar die liggen wel op 

500km van de centrale eilanden. Het allerkleinste 

Azoreneiland is Corvo en de overtocht naar Flores 

duurt anderhalf uur met een schip en acht minuten 

met het vliegtuig. Een onvergetelijke dag beleef 

je op al de eilanden daar waar je je ‘s morgens 

met een picknickmand in the middle of nowhere 

laat afzetten, waarna je op eigen tempo de onvol-

prezen natuur verkent en je ‘s avonds opnieuw laat 

oppikken.

Islandhopping op de Azoren gebeurt met schepen 

die regelmatig tussen de bijzonderste eilanden 

varen en heel veel met het vliegtuig en daarvoor 

zorgt SATA Air Açores, dat vanop vier regionale 

luchthavens opereert en het João Paulo II Airport in 

Ponta Delgada als thuisbasis heeft. R
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“ Deze vrij barbaarse bezigheid 
van de onvervaarde walvisvaarders 
is vandaag herleid tot het spotten 
van dolfi jnen en walvissen”
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Een wereldreis, een citytrip, een luie strandvakantie 
of zakenreis?

Een gans jaar onbezorgd reisplezier!
Dankzij de verzekeringsoplossingen van De Europese!

Hoogvlieger A4 227.indd   1 7/04/2015   11:22:09

www.europese.be
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Een wereldreis, een citytrip, een luie strandvakantie 
of zakenreis?

Een gans jaar onbezorgd reisplezier!
Dankzij de verzekeringsoplossingen van De Europese!
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Paul Ryckaseys (managing director Imagine-
Travel): “ImagineTravel is al jaren actief op alle 
eilanden van de Azoren. Imagine biedt dan 
ook unieke combinaties en maatwerk aan 
op deze bestemming. De Azoren zijn een 
zeer leuke familiebestemming geworden. 
Hiervoor heeft Imagine speciaal een Azoren-
4kids programma gemaakt op Sao Miguel 
met leuke activiteiten zoals een Jeepsafari 
naar Sete Cidades, een whale watching tour, 
een wandeltocht naar Lagoa do Fogo en 
een excursie naar de mystieke Furnas krater. 
Een aanrader voor gezinnen met kinderen 
die iets meer willen dan een klassieke 
strand vakantie!”

Meer info bij ImagineTravel
op tel. 050/40.80.40, info@imaginetravel.be
en www.imaginetravel.be

Gezond en lekker

“In de zomermaanden is het hier echt heerlijk”, 

bevestigt de plaatselijke gids. “Want zeg zelf, wat 

is er heerlijker dan een barbecue met verse vis uit 

de omringende oceaan of een hartig stuk vlees, 

afkomstig van koeien of varkens die hier nog gega-

randeerd natuurlijk en gezond worden gekweekt.?”

Geen massabestemming

“Uiteraard doen we er alles aan om het toerisme 

naar de Azoren aan te zwengelen”, aldus een 

woordvoerder van de autoriteiten, “maar het is alles-

behalve zo dat wij er aan denken om onze kostbare 

en goed gepreserveerde natuur, onder welk beding 

dan ook, op te offeren aan de veelvraat toerisme. 

We willen duidelijk wat extra volk, maar lang niet de 

massa. Spaar ons voor dit onheil want de natuur is 

ons belangrijkste bezit en onze grootste charme. 

Dat willen we nog lang zo houden en daar hebben 

we heel veel, zo niet, alles voor over.
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Grafdanser

Open brief aan de heer Mickey Creyf, zelfverklaard 

uitvinder van de ‘home based travel agent’ of 

‘Travel Expert’.

Mijnheer Creyf,

Enkele weken geleden, op een vrijdagmorgen, vereerde u mij met een telefonische oproep. Aanvankelijk was ik opgetogen, want het gebeurt niet elke dag dat 
een belangrijk man zoals u beweert te zijn – zich verwaardigd een ‘ouwe zak’ – 
zoals u mij in betreffende gesprek omschreef, contacteert.

U bleek een probleem te hebben met het feit dat de VVR – op verzoek van enkele van haar leden – een vennootschap van één van uw travel experts had gedagvaard. Deze dame, die niet erkend is als reisagent en niet verzekerd is tegen fi nancieel 
onvermogen, gedraagt zich immers onder haar eigen naam en merkbeeld, als een 
volwaardig reisbureau, daar waar zij in feite enkel optreedt als  bijkantoor van 
uw bedrijf.

In normale omstandigheden ben ik niet snel onder de indruk van intellectuele 
lilliputters die mij toeschreeuwen dat zij een klacht zullen indienen, maar als hun 
voornemen zich uitbreidt tot ‘kapotmaken’, gevolgd door ‘ik zal op uw graf komen 
dansen’, zijn dit vooruitzichten die mij niet echt vrolijk stemmen.

Ik hoop, ook voor u, dat uw bedreigingen en scheldpartij enkel te wijten zijn 
aan een tijdelijke vorm van onevenwichtigheid of zinsverbijstering. Indien niet, 
dan ziet het er voor uw bedrijf en uw medewerkers niet goed uit.

Met de hoogstnodige achting.
Antoon van Eeckhout
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De 16 € Lufthansa toeslag

Als een Tiger Tank van de Wehrmacht ploegt de 

16 € toeslag van Lufthansa zich door de lucht-

vaartwereld. Goed voorbereid, goed onderbouwd, 

goed gericht en voorzien van een ondoordringbaar 

pantser. Iedereen is er tegen maar er is geen wapen 

tegen opgewassen. Advocaten die worden gecon-

sulteerd deserteren al voor zij worden ingelijfd. 

Alleen waterpistolen en proppenschieters (klacht bij 

de Europese Commissie, waar de LH-lobbyisten hun 

werk al hebben gedaan) worden in stelling gebracht. 

Er geldt maar één richtlijn: if you can not beat them, 

join them!

Waar is de 4 miljard dollar?

In 2014 is de prijs van een vat olie gedaald van 

110 $ naar 40 $. Volgens de IATA betekent dit 

voor de luchtvaartmaatschappijen een besparing 

van 4 miljard $. Toch verschijnt in de YQ box van 

de (elektronische) vliegtickets nog steeds een fuel 

surcharge tussen de € 26 en 450, die (meestal) niet 

wordt terugbetaald als het ticket wordt geannuleerd 

en de reiziger dus GEEN brandstof verbruikt. In 

andere sectoren zou men een dergelijke manipu-

latie als oplichting of diefstal bestempelen en zou 

Test-Aankoop de overheid sommeren om op te 

treden. In afwachting is het alleen maar de reisagent 

die het onverklaarbare moet verklaren.

Een amateur aan het woord

Frank Meysman (°1952) was en is als CEO of 

bestuurder actief bij Procter & Gamble, Douwe 

Egberts/Sara Lee, JBC, Picanol, WDP en Spadel 

en is sedert enkele jaren ook voorzitter van de raad 

van bestuur van Thomas Cook (internationaal). In 

een artikel in De Tijd zegt Meysman: Reisbureaus 

zullen er altijd wel zijn, maar met minder. Je zal in 

de Belgische reisbureaus steeds meer IPads zien. 

Maar een reisbureau is ook ideaal voor informele 

informatie-uitwisseling over zaken die je niet op het 

internet vindt. Vragen als: welke andere gasten zijn 

er, of hoe luidruchtig is het daar? Ze vormen zo een 

aanvulling op digitale informatie. De heer Meysman 

is dus duidelijk nog nooit in een reisbureau geweest 

of weet minstens niet wat er omgaat.

Deja vue!

Zes Vlaamse parlementsleden hebben een ontwerp 

van decreet tot wijziging van het bestaande decreet 

houdende het toeristisch logies ingediend. Het gaat 

hier niet alleen om dezelfde figuren (Karin Brouwers, 

Marnic Demeulemeester, Johan Verstreken) die ook 

het reisbureaudecreet hebben onderuit gehaald 

maar zij baseren zich opnieuw op een liberaal getint 

evaluatierapport van het Departement Internationaal 

Vlaanderen. Zowel de argumenten die als verant-

woording worden aangehaald, als de wijze waarop 

de sector werd beluisterd (niet gehoord!) roepen 

wrange herinneringen op aan wat in 2012 met de 

reisbureaus is gebeurd. Het enige verschil, in dit 

dossier: men heeft geen persoon gevonden die men 

de zwarte piet kan toeschuiven!

Hoe reist de Belg?

Onlangs werd het tweejaarlijkse rapport van het 

West Vlaams Economisch Studiebureau in verband 

met het reisgedrag van de Belgen in 2014 

voorgesteld. Op de inhoud van dit rapport rust 

een embargo tot midden 2017 maar een aantal 

kerncijfers kunnen wij toch vrijgeven. 

In 2014 deden alle Belgen samen 10.519.000 

vakanties (minstens 4 nachten) en 5.564.000 

korte vakanties (tot 3 nachten) voor een totaal 

aan € 9 miljard; zowel het aantal vakantiegangers 

als het aantal vakanties was licht dalend, vooral 

in de zomer; het aantal korte vakanties nam toe; 

bij de bestemmingen zijn het binnenland en 

Frankrijk dalend, Spanje is stijgend. De speciale 
aanbiedingen, promoties vroegboekkortingen en 

last minute aanbiedingen worden belangrijker. De 

hogere hotel categorieën worden meer gekozen 

en de all-in formules zijn over hun hoogtepunt 

heen. Dank zij de low cost maatschappijen wint 

het vliegtuig als transportmiddel aan belang. De 

brochure als informatiebron boet aan belang in, ten 

gunste van het internet. Het belang van de sociale 
media als informatiebron groeit, maar blijft beperkt. 

De booking sites worden belangrijker dan het 

rechtstreeks reserveren bij de logiesverstrekkers. 

De reisorganisatoren behouden hun marktaandeel 

- het internet als boekingskanaal stagneert.
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 XVIe VVR congres - Malaga
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Goed nieuws, 
maar niet voor iedereen

In de eerste helft van 2015 groeide het aantal 

internationale toeristen wereldwijd met 4 %. 

In absolute cijfers betekent dit een toename met 

21 miljoen. Alle continenten gingen vooruit met 4 

à 5%, behalve Afrika dat met 6 % achteruitging.

Nestbevuiler

Wij vinden geen ander woord voor een reisorgani-

sator die publiciteit maakt met een reis van € 129 

die oorspronkelijk € 1029 zou moeten kosten en 

die beweert dat deze prijs geldt voor een reis van 

15 dagen in een vijf sterren hotel. 

Ofwel gaat het hier niet om een vijf sterren hotel; 

ofwel zijn er een aantal, al dan niet verplichte, 

verdoken kosten; ofwel is de zogenaamde korting 

van € 900 fi ctief; ofwel gaat het om de combinatie 

van deze drie of van nog meer factoren.

Verwonderlijk hierbij is dat gerenommeerde media, 

voornamelijk uit de Roularta groep, zich lenen tot 

het verspreiden van deze, misleidende, publiciteit. 

Op de website van de betrokken reisorganisator 

staat ‘De Europese’ aangeduid als verzekeraar 

fi nancieel onvermogen, maar daar werd de polis al 

maanden geleden opgezegd. Op de folders staat 

AG Insurance vermeld als verzekeraar fi nancieel 

onvermogen, maar als men naar het vermelde 

telefoonnummer belt, valt men daar volkomen uit 

de lucht. Aangezien AG Insurance verzuimt haar 

wettelijke verplichting te vervullen om op haar 

website de verzekerden fi nancieel onvermogen op 

te nemen, staat de consument al helemaal in kou.

Toppers in Nederland

In 2014 waren de tien grootste Nederlandse 

reisondernemingen (omzet in miljoenen € tussen 

haakjes, *ook actief in België): 

*TUI (1775) *BCD (868) - *Corendon (425) - 

*Thomas Cook (420) - D Reizen (407) - 

*Sundio Groep/Sunweb (346) - VakantieExperts 

(321) - *ATP (289) - *Carlson/Wagonlits (250) - 

Eurorelais/ Belvilla ((225)

UFTAA
 

Op 7, 8 en 9 november 2015 greep in het Pullman 

Hotel in Brussel de Algemene Vergadering plaats 

van UFTAA (wereldfederatie reisbureauverenigingen). 

Vooreerst werd het zetelend Dagelijks Bestuur: 

Joe Borg Oliver, voorzitter (Malta) en Udaya 

Nanayakkara, vice voorzitter (Sri Lanka) de hemel 

in geprezen voor hun beleid. Zij kregen vervolgens 

unaniem en zonder enig voorbehoud kwijting voor 

hun opdracht en werden tenslotte in de daarop 

volgende verkiezingen naar de hel gestuurd, met 

andere woorden WEGGESTEMD! Het is dus niet 

alleen in de politiek dat er vreemde zaken gebeuren.

 

Het nieuw dagelijks bestuur van de UFTAA is thans 

als volgt samengesteld: Sunil Kumar Rumalla, 

voorzitter (India), Yossi Fatael, vice voorzitter (Israël), 

Shafi  Kaka, penningsmeester (Kenia) en bestuurders 

Mohamed Abosalem (Egypte), Mario Bevacqua 

(Italië), Leonce Diarra (Burkina Faso), Richard 

Lohento (Benin), Dewinder Ohri (Singapore), 

Antoon van Eeckhout (België).
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De RVB aanvaardt volgende nieuwe leden: 
Prospectus Travel (Brugge), Finn’s Travel (Geraards-

bergen), Unitrips (Westerlo), Moby Travel (Bredene), 

Yindi Travel (Marke), Groep R-Travel2galaxy (Knokke). 

Eén dossier werd uitgesteld. 13 aanvragen werden 

in eerste lezing besproken.

De stopzetting van Partners Promotions (Eeklo) 

en het faillissement van (9545) Travelpro/Barbier 

(Kontich) wordt geacteerd. 

De RVB kreeg een update van het XVIde VVR 
Congres te Málaga.

Groepsverzekering fi nancieel onvermogen
Bespreking van het ontwerp van contract voor drie 

jaar (januari 2016 – december 2018). Er wordt 

een globale overdracht van alle dossiers voorzien. 

De VVR-leden die rechtstreeks door de Europese 

werden verzekerd zullen terug tot de groepspolis 

kunnen toe treden.

Distributie Lufthansa groep
De RVB stelt vast dat de Lufthansa groep in geen 

geval zal terug komen op de “DCC” kost van € 16 

voor boekingen via GDS of CRS en dat individuele 

acties niets zullen uithalen. Het standpunt van de 

Europese Commissie dient afgewacht.

Toetredings- (samenwerkingsovereenkomst) 
Thomas Cook
De gemotiveerde opmerkingen aan TC werden 

bezorgd, bleven zonder reactie. Wij moeten vast 

stellen dat onze (herhaalde) evaluaties van deze 

overeenkomsten in dovemansoren vallen. De 

geplande acties werden vertrouwelijk besproken.

Geschillencommissie Reizen (GR)
Ingevolge eisen van de FOD Economie, kan de 

GR alleen overleven via een verhoging van het 

lidgeld door de participerende verenigingen. 

Met 9 stemmen pro en 4 onthoudingen beslist 

de RVB de GR fi nancieel te blijven steunen. 

Nieuwe CEO
Uit de kandidaturen werd geen enkele weerhouden. 

Het Dagelijks bestuur beslist toch nog enkele 

bijkomende kandidaten te horen.

FOD Economie, controles Algemene 
voorwaarden
Een aantal leden wensten de minnelijke schikking 

niet te aanvaarden. De VVR zal deze leden onder-

steunen bij eventuele rechtszaken. Er dient er naar 

worden gestreefd om het dossier te bevriezen tot 

de nieuwe reiscontractenwet in voege treedt. 

Richtlijn pakketreizen
Eind oktober komt de nieuwe richtlijn voor het 

Europees parlement waarna de lidstaten twee jaar 

de tijd hebben om ze in nationale wetgeving om te 

zetten. 

Evaluatie nieuwe Hoogvlieger
De vormgeving van de nieuwe HV wordt goed 

bevonden. Er moet echter nog aan de inhoud 

geschaafd. 

Procedures
de RVB neemt kennis van de procedures in verband 

met diegenen die zich zonder reisbureau-erkenning 

laten opnemen in de Kruispuntbank onder de 

rubriek reisbureaus, reisbemiddelaar of reisorgani-

sator en lastens de travel experts die zich voordoen 

als zelfstandige reisbureaus. Men neemt akte van 

het feit dat er geen procedure werd gestart 
tegen Belgacontrol. 

Er werd tevens besloten om een afgevaardigde te 

sturen naar de TM Awards, en naar de algemene 

vergadering van de UFTAA in Brussel en mee te 

werken aan een nieuwe uitgave van Handleiding 
voor Reisleiders,

De mededeling van Jetair werd geacteerd dat men 

de ongelukkige nieuwe regels inzake annulerings-

kosten (individueel) zou bijsturen De bespreking van 

de plannen van dezelfde touroperator om de direct 

billing systematisch in te voeren, werd uitgesteld in 

afwachting van meer concrete gegevens.

Op 3 september 2015 vergaderde de RVB in het Europahotel te Gent. Met 9 bestuurders 
en 4 volmachten was iedereen vertegenwoordigd. Hiernavolgende tekst is een samenvatting 
van de besproken onderwerpen, vertrouwelijke besprekingen worden niet weergegeven.
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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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De RVB aanvaardt volgende nieuwe leden: 
Reizen Patteeuw  Moorslede (omvorming) - De Beer 

Travel, Zwijndrecht (omvorming) – Tom Baeten/ 

Finis Travel, Opglabbeek - Xploration bvba, St. 

Denijs Westrem – Hindryck Luc/Nobel Country Gite, 

Koekelare. Geassocieerde leden: TWI Nederland 

– Flexible Autos Benelux, Brussel. Eén aanvraag 

werd geweigerd en 22 werden in eerste lezing 

besproken.

De RVB noteert volgende vrijwillige stopzet-
tingen: (7187) De Reiscollectie, Ravels – (7041) 

LNB Travelcenter, Brugge - (7273) Anita’s Travel 

center, Gentbrugge – (6121) Destination Belgium 

Merendree en volgende faillissementen: (6275) 

Cindy Travel, Hoevenen – (7127) Silverleaf  Produc-

tion/ Q Travel, Oostende en volgende ambtshalve 

ontslagen: (7091) Mundomania, Beveren Waas – 

(9549) ERS, Antwerpen.

Zoals statutair voorzien werd het (onveranderde) 

lidgeld voor 2026 bepaald.

Nieuwe CEO
16 kandidaten boden zich aan en helaas werd 

geen enkele geschikt bevonden. Ofwel waren de 

financiële eisen te hoog ofwel was de kandidaat 

ongeschikt. De RVB geeft de opdracht aan de voor-

zitter om zelf een geschikte kandidaat te zoeken. 

Aangezien hiervoor tijd nodig is verzoekt  

de RVB de voorzitter om zich bij de volgende 

algemene vergadering opnieuw kandidaat te  

stellen voor een mandaat van twee jaar.

Evaluatie imagocampagnes
Ondanks zware financiële inspanningen is de weer-

klank ondermaats. Een probleem is de NIET-deel- 

neming de leden in de campagne. De VVR moet 

meer werk maken van haar intern imago. Een nog 

bredere dienstverlening van VVR dient te worden 

voorzien. De Hoogvlieger moet behouden worden 

maar verder uitgewerkt.  Een duidelijk NEE voor  

een grote campagne naar het publiek toe.

Controles van ECZ op de cash ontvangsten
De limiet van 3.000 € cash ligt te laag tegenover  

de ons omringende landen, omzetverschuiving  

wordt gevreesd. De overheid dient hierop gewezen. 

Groepsverzekeringen
Het contract met Amlin werd ondertekend. In het 

kader van de facturatie moeten de leden uitgebreid 

worden ingelicht.

De VVR zal advies verstrekken aan de bevoegde 

overheid (binnenlandse zaken) inzake de verstrek-
king van passagiergegevens. 

BTW op (reis)verzekeringen
De RVB beslist om zich (voorlopig) niet te mengen 

in dit dossier. Bij individuele problemen wordt best 

verwezen naar aanschrijving 33 die nog steeds van 

kracht is. 

De RVB neemt kennis van de geplande procedure 

tegen RSD. die  reizen aanbiedt naar Turkije tegen 

onmogelijke prijzen. 

Houding tegenover Thomas Cook
Ondanks het feit dat de afspraken die geformali-

seerd werden door TC niet werden gehouden en er 

geen rekening werd gehouden (zoals vorige jaren) 

met de opmerkingen rond de samenwerkingsvoor-

waarden beslist de RVB het kanaal open te houden 

maar ook niets meer.

Verder werd er nog overleg gepleegd over: het 

congres, de procedure tegen een travel expert, 

de Geschillencommissie, de nieuwe pakketreizen 

richtlijn en mogelijk ondeontolgoisch gedrag van 

Thomas Cook/Neckermann.

Op 20 oktober 2015 vergaderde de RVB in het Europahotel te Gent. Met 8 bestuurders en 4 
volmachten waren 13 van de 14 mandaten vertegenwoordigd. Hiernavolgende tekst is een samen-
vatting van de besproken onderwerpen, vertrouwelijke besprekingen worden niet weergegeven.
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1997, juni, Sabena
De sympathieke maar rechtlijnige Rudy Maex volgt 

Dominic de Patoul op als directeur voor België en 

Luxemburg.

1997, juni, Statuut reisbureaus
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de 

gewesten en de gemeenschappen houdende het 

statuut van de reisbureaus, waarvan de oorsprong 

nog teruggaat naar een werkgroep onder minister 

voor toerisme Patrick Dewael, wordt voorgesteld en 

later ook geadviseerd door het Technisch Comité. 

1997, juni, UFTAA
De Zweedse Fin Birger Bäckman wordt secretaris 

generaal van de United Federation of Travel Agents 

Associations.

Deel I tot XXXV 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 230. In het nummer 200/201 

werden de voornaamste gebeurtenissen tot 2010 

binnen de VVR, inzonderheid in verband met de 

bestuurders, opgenomen.

 Deel XXXVI

 De Droomverkopers

Birger Bäckman (°Helsinki 10 februari 1940) 
studeert politieke wetenschappen aan de 
universiteit van Helsinki en sticht in 1978, 
na een carrière bij Finland Travel Bureau (offi ce 
manager), SAS (district sales manager 1962-
1966), Iberia (manager Finland 1966-1971), 
Suntours (grootste Finse touroperator, eigendom 
van Finnair, managing director 1971-1978), 
Finnlines (1979-1982, director cruise section & 
international affairs), parallel Finlandia Holiday 
Travel, een reisbureau en touroperator die later 
door zijn ex-vrouw, zoon en dochter wordt gerund. 
Na een tijdje krijgt hij echter genoeg van het 
enge bestaan in een middelgroot reisbureau, 
de wereld wordt zijn actieterrein. Hij houdt zich 
voortaan vooral bezig met Financial Production 
een internationaal management consultant 
bedrijf en wordt ondermeer ook voorzitter van 
Skal International (1989-1990), van de Helsinki 
International Travel Fair (1988-1992) en van de 
Travel Partnership Corporation (2000-heden); 
bestuurder bij de UFTAA in 1994, secretaris 
generaal van 1997 tot 2005 en senior advisor van 
2005 tot 2010. In 2015 roept de raad van bestuur 
van deze organisatie hem terug om voor één jaar 
crisismanager te worden.

Birger is een vreemde man. Hij gaat niet door 
het leven, hij schrijdt! Hij houdt van alle aspecten 
ervan maar doet er geen inspanningen voor, het 
moet op hem afkomen; hij kickt op macht, maar 
streeft het niet na; geld interesseert hem maar in 

zoverre dat het instaat voor zijn levensonderhoud. 
Dit heeft tot gevolg dat de vele functies die hij 
uitoefent, meestal niet vergoed zijn.

Birger is super intelligent: zijn brein is als 
een computer, het slaat alles op en geeft de 
informatie, op verzoek, vrij. Hij spreekt: Fins, 
Zweeds, Engels, Duits, Spaans en Italiaans en 
begrijpt Noors, Deens, Frans, en Nederlands. 
Muziek, vooral opera, is zijn passie en voor een 
toegangskaartje voor de Salzburger Festspiele, 
Bayreuth, Bregenz of Verona zou hij, bij wijze van 
spreken, een moord plegen. 

Birger lijkt, mede door zijn imposant fi guur - 
zelfs na een zware ziekte overschrijdt hij nog de 
honderd kilo - stuurs en afstandelijk, maar het 
is een goed mens, die vooral zijn vrienden heel 
graag ziet.

Birger woont in een klein stadje aan een meer 
ten noord oosten van Rome maar men kan hem 
evengoed aantreffen in Helsinki, Brussel, Monaco, 
Graz, of Zuid-Afrika, waar zijn partner, Maria, 
doorgaans verblijft.
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Het vindt geen genade bij de VVR en wordt, wegens 

tegenstrijdig aan de grondwet, in stilte afgevoerd.

1997, 13 juni, Garantiestelling
Minister di Rupo neemt uitvoeringsbesluiten van  

art. 36 van de reiscontractenwet op waarbij enkel 

een verzekering dekking kan geven tegen financieel 

onvermogen. Dit KB wordt van kracht op  

1 september.

1997, 15 juni, Neckermann
Neckermann wordt, door toedoen van de VVR, 

veroordeeld wegens, toen nog verboden, verkoop 

op beurzen

1997, 24 juni, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(1609) Business Reservation Center België 

bvba, Eeklo werd op 14 januari 1997 opgericht 

door de Nederlander Arie van Wouve (°1951) die 

het handelsfonds en het vergunningsnummer van 

European Business Travel bvba, Brussel had 

verworven (zie 16.07.1990). Ondanks negatief 

advies van het Technisch Comité kende Toerisme 

Vlaanderen de vergunning toch toe maar trok ze  

op 16 december 1997 opnieuw in. Het bedrijf werd 

op 1 maart 2002 gerechtelijk ontbonden;

(5717) Frequent Traveller Holidays bvba, Leuven 

(2001: Aalst) werd op 10 juni 1997 gesticht door 

Michel Niederkorn (°1952, ex Pan am, bestuurder tot 

september 2001) en Pierre Cant. (ex Atlantic Holidays). 

De vergunning werd in maart 1999 ingetrokken 

wegens gebrek aan verzekering financieel onvermogen 

maar in november terug verleend. In augustus 2001 

werd het bedrijf overgenomen door Ludwig Brackman 

die een kwalijke reputatie genoot in de timeshare  

business en een bondgenootschap aanging met de 

nog meer beruchte Willy Coppens (°Ninove 1956, ex 

Playatours). In november droeg hij de vennootschap 

over aan Jos Boeykens en zijn echtgenote Patricia 

Verhoest (°Roeselare 1957, ex Sun Reizen 1981-

1986) die de boeken neerlegden in juni 2002. Onder-

tussen was de vergunning eind 2001 ingetrokken. 

(1039, 2331) Reizen Geerinck bvba, Brussel 

werd opgericht op 28 april 1997 door Liliane 

Aerts-Geerinck (°Antwerpen 1953) en Nicole 

Ingels-Geerinck (°Berchem 1947) die het handels-

fonds en het vergunningsnummer van hun tante 

Marie Jeanne Geerinck-Vanderstichelen hadden 

overgenomen. De familie Geeirnck was al reisagent 

in de jaren vijftig en voerde het merk Centropa. De 

reisbureau-activiteiten werden gestopt in 2000 en 

de vennootschap werd ontbonden op 28 december 

2001.

(5719) *Insight Travel, Wommelgem werd gesticht 

als eenmanszaak van Ann Liekens (°Deurne 1970, 

bachelor toerisme, ex Wirtz Reizen 1991-1992, ex 

American Express 1992-1997). Op 27 april 2005 

nam de nieuw opgerichte bvba Insight Travel het 

handelsfonds en het vergunningsnummer over. 

Gino Simons (°Hasselt 1971) trad toen aan als 

mede-zaakvoerder. 

(5721) Invest Travel n.v., Gent (ook handeldrijvend 

onder de naam Topair) werd in op 13 juni 1997 

opgericht door Germain (°Zingem 1947) en Steven 

(°Oudenaarde 1969) Vandekerckhove, redelijk 

succesvolle ondernemers in de koeltechniek die de 

chaotische fantast Eddy Verbrugge (°1946, ex Fly 

& Sail, in faling) belastten met het dagelijks bestuur. 

Het Technisch Comité adviseerde met 2 stemmen 

voor, 1 stem tegen en 9 onthoudingen gunstig. 

Maar het ergste moest nog komen! Verbrugge werd 

vervangen door twee echte oplichters: Monique 

Vanquickelberghe (°Gent 1945, ex Calu, ex Omega/

Euroworld, in faling) en Patrick Hubeau (ex Husc 

Travel, ex Inter-Service, in faling) wat uiteraard leidde 

tot het faillissement op 5 augustus 1998. Invest/

Topair manifesteerde zich vooral als touroperator en 

overtuigde tal van reisbureaus, door haar goedkope, 

onder de kostprijs georganiseerde reizen. Het was 

de laatste middelgrote touroperator die, zonder 

verzekering financieel onvermogen, over kop ging. 

(1661) *Nicolaides Travel bvba, Antwerpen was 

de opvolger van (2011, 1661) *Nicolaides & Co 

pvba, een in 1887 opgerichte, scheepsbevrachter, 

die in 1966 in bijkomende orde een reisbureauver-

gunning verkreeg (2011). Zaakvoerders waren toen 
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de dames M. Nicolaides-Vinck, C. Trelacy-Nicolaidis 

en D. Nordman-Nicolaidis. In 1988 belastten de 

zaakvoerders Andre Bosch en Klaus Weihtag, Nicole 

Vanderveken (°1957, thans Travel Design) met het 

dagelijks bestuur. In 1997 werd het handelsfonds 

overgedragen aan de nieuwe vennootschap en 

werd het dagelijks bestuur, door de zaakvoerder 

Christa Weihtag-Pukownik, toevertrouwd aan Iria 

Gaspar-Mateus (°1961, ex Wirtz, ex D&D Reizen). 

De laatste persoon belast met het dagelijks bestuur 

was een zekere Sonja Timmermans (°1951). De 

vergunning werd in 2003 ingetrokken en het 

faillissement volgde op 9 maart 2004. De oorspron-

kelijke vennootschap (Nicolaidis & Co) ging failliet 

op 21 april 2005.

Een vergunning werd definitief geweigerd aan 

Philair Travel International bvba, Brussel (1999: 

Oostende) die op 30 januari 1997 door Jaak 

Coleman, Fernando Paras en Koenraad Dewachte 

(°1962,). was opgericht. Deze laatste zou belast 

worden met het dagelijks bestuur op basis van 

beroepskennis verworven bij Air India, maar bij deze 

maatschappij bleek niemand hem te kennen. In 

1999 werd de naam gewijzigd in Nage bvba en  

de gerechtelijke vereffening werd uitgesproken  

op 14 december 2006.

Toerisme Vlaanderen deelde tevens mee dat (1271) 

Roland Parmentier, Menen en (1039) Reizen 

Geerinck-M.J. van der Stichelen, Brussel  

de reisbureau activiteiten hadden stopgezet.

1997, 26 juni, VVR 
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: (5705) 

D Tours-De Backer Grobbendonk – (5707) Falcon 
Reizen n.v., Mechelen – (5007) Real Travels, 

Menen.

(1009) Reizen Van Renterghem, Brugge, dat 

beweert het oudste nog bestaande reisbureau van 

Brugge te zijn. Juridisch is dit niet correct want de 

huidige vennootschap die thans het handelsfonds 

exploiteert, dateert slechts van 1997 maar de facto 

is het echter wel correct. 

Albert Van Renterghem (1915-1983) stichtte in 

1937 een eenmanszaak wiens handelsfonds in 

1973 werd overgenomen door de bvba Reizen Van 

Renterghem (ondernemingsnummer 0412944539) 

van de gewezen ASLK-bankdirecteur Daniel 

Desmet (°18 augustus 1943). In 1995 verhuurde 

deze vennootschap het handelsfonds aan Reizen 

Huybrechts die er korte tijd een bijkantoor vestigde 

maar in 1997 werd het handelsfonds overgedragen 

aan nog een andere nieuwe vennootschap die 

dezelfde naam droeg (ondernemingsnummer 

0460152756). Aandeelhouders waren Annick, 

Mark, Nathalie en Daniel Desmet (bestuurder tot 

2011) en Annette Desmet-Stroobandt (°1943, 

bestuurder tot 2011). De oorspronkelijke bvba Van 

Renterghem werd op 23 december 2004 vereffend 

en droeg toen de naam Best Money Change. 

Sedert 2000 is Annick Van Renterghem (°Brugge 

31 augustus 1972, bachelor marketing) de 

drijvende kracht van het bedrijf en wordt de 

activiteit uitgebreid van overwegend reisbemidde-

laar en wisselkantoor tot touroperator en specialist 

luxeproducten onder het merk Asteria Expeditions, 

een handelsfonds dat werd overgenomen van het 

gelijknamige failliet gegane reisbureau van Herman 

Hannon.

Reizen Van Renterghem was, ingevolge een 

persoonlijke afkeer van de Belgicist Albert Van 

Renterghem ten overstaan van de Vlaamse VVR 

nooit lid tot de aantrede van Annick die in 2010 

werd verkozen tot bestuurder..

Ook Sally Ferries werd aanvaard als (geassocieerd) 

lid.

In dezelfde vergadering van de raad van bestuur 

keurt de VVR in eerste aanleg een statuutwijziging 

goed die het oprichten van een tuchtcollege 

mogelijk maakt.

1997, juli, Garantiestelling
Onder druk van de voorzitter van het Garantiefonds 

deelt ABTO mee vanaf 1 september niet meer te 

zullen leveren aan reisbureaus die niet verzekerd 

zijn tegen financieel onvermogen. Deze stelling 

wordt door de VVR aangevochten voor de recht-

bank, niet omdat men het er niet mee eens is, maar 

om de toepassing van de wetgeving te vertragen 

tot er een alternatief voor het Garantiefonds is 

gevonden. De VVR kondigt dit alternatief onder de 

naam Vlaamse Solidariteit Reisgelden aan.

1997, 15 juli, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5723) Creative Tours Holland BV, Brussel was 

een Belgische vestiging van een Nederlandse 

vennootschap die werd geleid door een zekere 

Horoshi Araki en waar het dagelijks bestuur eerst 

werd waargenomen door Nathalie Dosseray (°1967, 

bachelor toerisme, ex Japan P.I Travel 1993-1996, 

ex l’Universelle 1995-1997) en later door Fabienne 

Van Eeckhoudt (°1964, ex Euro Asia Travel 1990-

2000). De activiteiten werden in 2001 in België 

stopgezet;

(B lic. onbekend, 5919) Freedreams n.v., 

Antwerpen werd gesticht op 27 november 1997 
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door Simon Klaas Wiegman en Leo Vinken die 

Lieve Peeters (°1968, bachelor toerisme, Reizen 

Huybrechts 1994-1997) belastten met het dagelijks 

bestuur. Dit was een van de eerste bedrijven die 

zich toelegden op verkoop van hotelcheques. In 

september 1999 voerde men Luc Van De Woestyne 

(°1939, ex Asian Travel) op om een A-vergunning 

te verkrijgen maar toen dit mislukte dook Pascale 

Ooms (°1965, ex Ecu Travel) op. De reisbureauver-

gunning werd ingeleverd in 2000. De vennootschap 

bestaat nog steeds, sedert 2008 onder leiding van 

Daniel Van Ursel en Carl Ottomer.

1997, 1 september,  
Geschillencommissie
Sophie Sterckx (°1972) volgt Miek Naessens op als 

algemeen secretaris van de Geschillencommissie. 

Zij wordt in oktober 2013 om dringende redenen 

ontslagen wegens financiële onregelmatigheden.

1997, 4 september, vergunningen
In het kader van de wijzigingen aan de reisbu-

reauwetgeving weigert het Technisch Comité 

unaniem adviezen te verstrekken in verband met 

het toekennen van vergunningen (erkenningen) 

voor bijkantoren van Waalse vergunninghouders. 

Toerisme Vlaanderen kent deze erkenningen toch 

toe waarna het Technisch Comité, onder impuls van 

haar voorzitter haar verzet opgeeft.

1997, 24 september, FBAA
De rechtbank van eerste aanleg verbiedt de Fede-

ratie van Belgische Autobus en Autocaronderne-

mingen voor haar afdeling reisbureaus de benaming 

Reisbureaus Vlaanderen te gebruiken. Tevens wordt 

vastgesteld dat de FBAA geen reisbureauvereniging 

is. De FBAA zal dit later door een statuutwijziging 

bijsturen. 

1997, 30 september, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5727) *Artemis Reizen bvba, Gent (2010: Sint 

Martens Latem, Heusden: 2014) werd gesticht op 

20 augustus 1997 door Luc Hanssens en Johan De 

Cock die Marie Claire Demeulenaere (°1956, ex Sun 

Reizen 1974-1985, ex Kontiki Travel) belastten met 

het dagelijks bestuur. De vergunning werd in 2002 

ingeleverd maar in juni 2006 dook Jan Van den 

Abeele (°Deinze 1951), de latere voorzitter van de 

VVR, op als zaakvoerder. Naar eigen zeggen, betreft 

het hier, tot op heden, een slapende vennootschap.

(2193) *Carmens Reisshop, Deerlijk is de 

eenmanszaak van Johan Coussement (°1953) die 

het handelsfonds van zijn vroegere werkgever, 

Carmen Vandenbogaerde heeft overgenomen.

(5731) Discus Travel n.v. (1998: New Castel 

n.v.) Kortrijk (1998: Knokke-Heist) werd gesticht 

op 20 juni 1997 door Jan Vandenberghe en 

zijn echtgenote Marie Paul Verschelde die eerst 

Philippe Moreau (°1952, ex Reizen Belgique Sports 

1985-1989, GMO Travel 1991-1996) en later 

Martha Ruszek (°1959, ex Oversea Travel Service 

1992-1993, ex New Horizon Holidays 1993-1994, 

ex Uniglobe Travel 1995-1997) belastten met 

het dagelijks bestuur. De reisbureau-activiteiten 

werden al in 1998 gestopt en de vennootschap 

werd verkocht aan personen die een totaal andere 

activiteit uitoefenden.

(5725) Reisburo *Disma Poppel bvba, Poppel werd 

op 10 juli 1997 gesticht door de Nederlandse reis-

agenten-ondernemers Wilhelmus (°Tilburg 1968) 

en Johannes (°1943) van Disseldorp. Johannes 

nam tot 2003 het dagelijks bestuur waar en werd 

toen opgevolgd door Wilhelmus die in maart 2004 

op zijn beurt werd opgevolgd door Ingeborg De 

Kock (°1975), vanaf november 2005 bijgestaan 

door Vanessa Celie (°1979, bachelor toerisme) en 

vanaf mei 2007 door Ellen Visser (°1974). In januari 

2012 werden de Belgische activiteiten van dit in 

Nederland zeer succesvolle reisbureau stopgezet en 

op 5 november 2013 volgde de vereffening van de 

vennootschap.

(5729) *EDA Travel, Gent-Sint Denijs Westrem 

(2004: De Pinte) is de eenmanszaak van Erwin 

Dauwe (°1954) ex Wirtz Reizen 1988-1991,  

ex Wagonlits 1991-1993 en 1994-1997, ex Sherpa 

1993-1994).

(5733) *Galaxy Travel Center c.v. (1997: bvba), 

Evergem (2002: Wondelgem) werd gesticht op 15 

februari 1989 door Marc Dhaeseleer (°1960) en 

was aanvankelijk actief als “parallelle” reisorgani-

sator, voornamelijk van skireizen, onder de koepel 

van vergunningen van derden. In september 1997 

werd een eigen vergunning aangevraagd en werd 

Liesbeth Decuypere (°1969, bachelor toerisme, ex 

RCI 1991-1996) belast met het dagelijks bestuur en 

in oktober 2006 opgevolgd door Dhaeseleer zelf. 

De vergunning werd geweigerd aan:

Scuba Antwerp bvba, Antwerpen, die werd gesticht 

op 30 mei 1997 door Julien Desmet, instructeur 

diepzeeduiken en Felix Hicquet (°1956) die er later 

ook Erik Mortelmans (°1939, scheepsmakelaar) 

en Ines Smets (°1957) bij betrokken. Geen enkele 

bezat echter de nodige beroepskennis en men 

bleek ook niet bereid of in staat een dergelijke 

persoon aan te werven. De vennootschap werd in 

vereffening gesteld op 24 december 1998.
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In dezelfde vergadering van het Technisch Comité 

vraagt de VVR het ontslag van voorzitter Glorieux, 

omdat deze, volgens een gerechtelijke uitspraak, 

misbruik zou gemaakt hebben van zijn titel van voor-

zitter van hat Technisch Comité. Dit verzoek wordt 

door de Administrateur-generaal van Toerisme 

Vlaanderen afgewezen.

Tevens geeft het Technisch Comité een blaam 

aan dezelfde administrateur generaal wegens het 

onrechtmatig afleveren van vergunningen. Dit wordt 

dan op zijn beurt door de minister afgewezen.

Dit alles om te duiden dat het Technisch Comité, 

zelfs met een matige voorzitter, wel degelijk een 

belangrijke rol speelde in het stelsel van  

de vergunningsplicht.

1997, oktober, Sun Groep
Het Britse Airtours kondigt aan de Sun Groep 

(behalve Sunparks), te zullen overnemen. Zij betaalt 

hiervoor uiteindelijk 100 miljoen € waarvan vermoe-

delijk 25 miljoen € naar de familie Vanmoerkerke 

gaat. De Sun Groep wordt tevens door Airtours van 

de beurs gehaald. 

Airtours UK Ltd, was toen de tweede Britse 

reisorganisator en boekte in 1995/1996 een omzet 

van 951 miljoen £. De ganse groep, ook actief 

in Scandinavië en Canada, was goed voor 1,718 

miljard £. Het voornaamste aandeelpakket behoorde 

aan David Crossland (°Burnley 1947), ooit een 

kleine reisagent die zijn bedrijfje uitbouwde tot een 

belangrijke keten (Pendle Travel). In 1978 startte 

hij touroperating onder de naam Airtours. Naast de 

klassieke producten lanceerde Crossland in 1990 

met succes Eurosites (camping-vakanties) en kocht 

in 1991 negen McDonald MD-83 toestellen, die hij 

onderbracht in Airtours International Airlines.

In 1992 kocht hij Pickfords Travel (322 kantoren) 

voor 50 miljoen £ van Wagonlits en Hogg Robinson 

(212 kantoren). Beide groepen werden samenge-

voegd onder de naam Going Places. In juni 1993 

kocht hij de reisketen Aspro en de lange-afstands-

specialist Tradewings en in de loop van 1994 het 

Canadese Sunquest. Daarna stortte Crossland zich 

op de Scandinavische markt en kocht in april 1994 

voor 870 miljoen Zw.kr., de SAS Leisure Groep 

van de luchtvaartmaatschappij SAS. In maart 1996 

kocht hij de Deense nummer 1, Spies/Tjaerenborg. 

De overnamedrift van Crosland en de er mee 

gepaarde nood aan financiële middelen was echter 

zo groot dat begin 1996, de Amerikaanse crui-

segigant, Carnival Cruise, de tweede voornaamste 

aandeelhouder werd. De Amerikanen betaalden 

100 miljoen £ voor 29,6 % van de aandelen en 

kregen zo vaste voet op een voor hen interessante 

groeimarkt. Uiteindelijk werd alles doorverkocht aan 

Thomas Cook, die er tot op vandaag de (financiële) 

gevolgen van torst.

In feite was Crossland een witteboord crimineel 

die met een gigantische, creatief verpakte lege 

doos, geldhongerige bankiers verleidde om enorme 

bedragen in zijn bedrijven te pompen. Deze onder-

nemingen werden dan zo groot en de kredieten zo 

omvangrijk dat hij, met succes de regel toepaste: 

too big to fall. Onderweg graaide hij, binnen wette-

lijke grenzen, in de kas, zodat hij tot op vandaag in 

een riant landgoed kan rentenieren.

1997, oktober, Worldwide
Worldwide (een afsplitsing van Omnium Tours), die 

nog in handen was van de familie Kuyl, gaat failliet. 

Het Garantiefonds dient voor het eerst tussen te 

komen.

1997, oktober, Sunjets
Deze direct verkoper wordt geïncorporeerd in 

de Jetair Groep. De succesrijke manager Claude 

Perignon (°1952) wordt op een zijspoor gezet.  

Hij zal hieruit later (2000) zijn conclusies trekken  

en naar de NUR Groep overstappen.

1997, oktober, Mediterra
De Turkse Belg Eray Serimözü (°1959) sticht 

de touroperator Mediterra. Dit bedrijf dient als 

ondersteuning van de carrier Constellation die door 

dezelfde figuur wordt gecontroleerd. Het zal samen 

met deze carrier in 1999 ten onder gaan.

1997, oktober, BTO
Karel Ooms (°1947, handelsingenieur) en eige-

naar-directeur van het francofone Antwerpse 

reisbureau Occap wordt voorzitter;

1997, 1 oktober, vergunningen
Meestal ingevolge het niet voldoen aan de verho-

ging van de borgtocht trekt Toerisme Vlaanderen 

volgende vergunningen in: (5669) Alp Tour Reizen 
Holland, Antwerpen (zie 08.10.1996) (5227) 

Atlantic Holidays, Sint Niklaas (zie 15.12.1992) – 

(3017) Autocarbedrijf C. Coornaert-Amigo Tours, 

Bissegem (zie 19.04.1988) – (3535) Debecker, 
Brussel (zie 18.10.1990) 

(3417) Gebroeders De Temmerman-Universal 
Cars bvba, Horebeke werd gesticht einde 1983 

door de gebroeders De Temmerman waarvan 

Robert de voornaamste was. Na de intrekking  

van de vergunning werd het faillissement op  

6 december 1998 uitgesproken.

(5501) E.C. Travel n.v., Brussel, werd in februari 

1991 opgericht onder de benaming Europa Tourist 

door de Joegoslaven Ramadan Rexhaj, Mevrouw 

Ajmanre Celu en Ibish Ralaj en had waarschijnlijk 
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oorspronkelijk een Franstalige vergunning die in 

januari 1995, blijkbaar zonder advies van het Tech-

nisch Comité, werd omgezet in een Vlaamse, men 

nam toen de naam E.C. Travel aan. Na de intrekking 

werd de vennootschap op 12 februari 1999 onder 

haar nieuwe naam Russoliatourist gerechtelijk 

ontbonden.

(5191) K Travel-D. Kellens, Maasmechelen  

(zie 23.06.1992) (5345) Tornado Travel, Antwerpen 

(zie 18.11.1993)

1997, 16 oktober, VVR
De VVR aanvaardt volgende leden: (5653) Hummel 
Ski, Olen en als geassocieerd lid Peggy Goossens, 

kantoorhoofd van een bijkantoor van De Zwerver.

1997, 7 november,  
Garantiestelling/VSR
De VVR tekent een intentieovereenkomst tot het 

afsluiten van een groepsverzekering financieel 

onvermogen met de Amerikaanse/ internationale 

verzekeringsmaatschappij AIG. De Europese hoofd-

zetel in Parijs brengt echter een aantal contract-

wijzigingen aan, die voor de VVR onaanvaardbaar 

zijn. De overeenkomst wordt dan ook niet uitgevoerd 

en de VVR kijkt uit naar een nieuwe partner.  

Het wordt uiteindelijk Gerling Konzern. 

1997, 8 november, Neckermann
Neckermann wordt, door toedoen van de VVR, 

veroordeeld wegens misleidende publiciteit op de 

BRTN waarin zij beweerden goedkoper te zijn door 

direct aan de reiziger te verkopen zonder bemidde-

ling van een reisbureau.

1997, 9-12 november, VVR Congres
De VVR organiseert haar Xde congres in Saint 

Raphaël met als voornaamste thema kwaliteits-
zorg. Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg 

met haar dynamische directeur Annette Geirnaert 

was toen onze partner. In de rand van het congres 

bloeien enkel romances, die tot op vandaag de 

betrokkenen, naargelang de omstandigheden, 

verblijden of bedroeven.

Het congres nam volgende Resoluties aan:

1. De VVR onderschrijft een exclusief contract met 

het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg voor 

haar leden.

2. Er is een onmiddellijke nood aan een agen-

tuurovereenkomst tussen reisorganisatoren/

touroperators en de reisbemiddelaar. 

3. De touroperators moeten voor de verkoop van 

elk seizoen een contract aangaan over hun 

commissies op reizen.

4. Het VVR-tuchtcollege moet zo vlug mogelijk in 

werking treden.

5. De controles van Toerisme Vlaanderen, zowel 

op het toekennen als op het intrekken van 

vergunningen, moet verscherpt worden.

6. Er is nood aan een aangepast opleidingsniveau 

en dito bijscholing.

7. De VVR-leden verwachten dat hun organisatie 

duidelijke richtlijnen om de prijsvorming volgens 

artikel 5 van de reiscontractenwet duidelijk, 

nauwkeurig, ondubbelzinnig en goed leesbaar  

te verwoorden.

8. De touroperators zullen erover waken dat de 

prijsstructuur in hun brochures overzichtelijk is. 

Zij zullen hierbij zoveel mogelijk streven naar 

een totaalprijs.

9. De touroperators zullen ernaar streven om de 

hotelkwalificatie zo correct mogelijk weer te 

geven. De plaatselijke wetgeving hieromtrent 

krijgt hierbij voorrang, doch bij gebrek aan 

deze wordt een eigen interpretatie toegelaten, 

mits deze nauwkeurig wordt beschreven in de 

brochures.

10. De touroperators vragen de reisbemiddelaars 

het stijgend aantal klachten te helpen verwerken 

door vooraf op een professionele manier de 

klachten te schiften naar gegrondheid, daarna  

te objectiveren en zelf een neutrale positie in  

te nemen.

11. De eindresolutie stelt duidelijk dat de tour-

operators vaststellen dat vooral de consument 

overbeschermd wordt terwijl zijzelf in de kou 

blijven staan.

12. De reisbemiddelaars vragen dat de afdruk van 

de reservering via de reservatienetwerken geldt 

als bevestiging van de reis in de zin van de 

reiscontractenwet.

Tenslotte wordt aan Jef De Cauwer (1929-2005, 

Reizen De Cauwer) Den Tone, toegekend, de 

driejaarlijkse prijs voor een verdienstelijke carrière  

in de Vlaamse reissector.

1997, 17 november, Sabena
Sabena-secretaris-generaal Patrick du Bois stelt 

aan de raad van bestuur een nota voor die moet 

leiden tot de vernieuwing van de vloot. Een giganti-

sche en grotendeels overbodige investering die het 

(financiële) einde van Sabena inluidt.

1997, 17 november, Luxor
De zwaarste terroristische aanslag tegen toeristen 

uit de geschiedenis wordt uitgevoerd door moslim 

fundamentalisten in Luxor (Egypte). Vooral Zwitserse 

toeristen zijn het slachtoffer.
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EINDELIJK 
VLIEGENSVLUG 
VLIEGPUNTEN 
VERZAMELEN.

1

2
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VERZAMEL ALLEEN OF 
IN TEAM.
Met LOOP verdien je op elke 
Brussels Airlines vlucht binnen 
Europa LOOPs. En dit snel 
en eenvoudig want voor elke 
uitgegeven euro krijg je 3 LOOPs. 
Bovendien kan je samen met heel 
het gezin LOOPs verzamelen, zo 
gaat dit nog sneller.

GEBRUIK JE PUNTEN 
WANNEER JE WIL.
Je kan je LOOPs gebruiken op alle 
Brussels Airlines vluchten binnen 
Europa, elke dag van het jaar. Heb 
je er niet voldoende? Je kan een 
deel van je ticket betalen in LOOPs 
en de rest in euros.

KLAAR VOOR TAKE OFF.
Het enige wat jij nog moet doen is 
je koffers pakken! Maar schrijf je 
eerst snel in op LOOP.  Want tot 31 
december krijg je nu per uitgegeven 
euro maar liefst 6 LOOPs.
Waar wacht je nog op?
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