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KROKODILLEN
OF EEUWIGE  
KAAIMANNEN?



De reisverzekering voor 
alle omstandigheden

a
@MAPFRE I ASSISTANCE 

 Trierstraat  - 45/1 -  1040 Brussel
Tel:  02 895 56 80

van maandag tot vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur

tra�el��a��reassista��e��e 

Your life, our world

(onderneming toegelaten onder code 2069)



23
7

Colofon

Magazine van de

Vereniging van Vlaamse 

Reisbureaus

41ste jaargang

September / Oktober 2016 

Nummer 237

Uitgegeven door

Vereniging van Vlaamse  

Reisbureaus vzw 

opgericht op 8 oktober 1975

Kantoren

Vlaminghof

Willem de Dekenstraat 1 00 01

8000 Brugge

Telefoon 050/25 00 60

Fax 050/25 00 65

E-mail vvr@vvr.be

Website www.vvr.be

Bank BE90 4762 0469 3132

Ondernemingsnr. 0415612633

Hoofdredacteur  

A. Van Eeckhout

Willem de Dekenstraat 1/00 01

8000 Brugge

MEDEDELINGSBLAD
van de 

VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS 

35ste jaargang – JANUARI / FEBRUARI 2010 – Nummer 197 

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

In opdracht van de 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus
is een vereniging zonder winstoogmerk

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

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

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

Bank : 476-2046931-32

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

8000 Brugge

2

Advertentietarieven De Hoogvlieger Leden Niet-leden

Eenmalige inlassing 1 A4 € 400 € 450

Eenmalige inlassing 1 A5 horizontaal € 250 € 300

Jaarcontract 6 edities 1 A4 € 2.200 € 2.500

Jaarcontract 6 edities 1 A5 horizontaal € 1.300 € 1.500

Publi-reportage 1 A4 € 550 € 600

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

5
EDITO
Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Boodschap van de voorzitter

6
IN DE KIJKER
Antoon Van Eeckhot en Luc Demuynck

Laatste oude krokodillen of 
eeuwige kaaimannen

15
FEITEN EN MENINGEN

20 
UIT DE PRAKTIJK

24
DE REISWERELD
De droomverkopers  
Deel XL

De reisverzekering voor 
alle omstandigheden

a
@MAPFRE I ASSISTANCE 

 Trierstraat  - 45/1 -  1040 Brussel
Tel:  02 895 56 80

van maandag tot vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur

tra�el��a��reassista��e��e 

Your life, our world

(onderneming toegelaten onder code 2069)

DE HOOGVLIEGER 237 3

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


Groepsreizen maar 
dan helemaal anders

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

fb.com/andersdananders
www.andersdananders.be

http://fb.com/andersdananders
http://www.andersdananders.be/


Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Boodschap

@ VVReisbureaus
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van de voorzitter

E
D

IT
O

In 2015 hebben de huidige voorzitter, 
Antoon Van Eeckhout en de gewezen 
VVR-voorzitter, Luc Demuynck, in de 

raad van bestuur van de VVR aangekondigd 
dat zij er de voorkeur aan geven zich in juni 
2016 niet meer kandidaat te stellen voor een 
nieuw mandaat in de raad van bestuur van de 
VVR. De meeste bestuurders betreurden dit, 
enkelen onthielden zich van commentaar. 

Het was de bedoeling uit te kijken naar een 
CEO die zijn functie zou combineren met 
deze van voorzitter en die bijgevolg de volle 
verantwoordelijkheid voor de leiding van de 
VVR en de VVRO van Antoon Van Eeckhout 
zou overnemen. 

Tussen maart 2015 en augustus 2016 boden 
zich ongeveer 15 kandidaten aan. Een tiental 
werden door het selectiebureau, dat wij 
hadden aangezocht, onmiddellijk afgevoerd, 
wegens: niet geschikt. Met vijf, ogenschijnlijk 
geschikte, kandidaten werden diepgaande 
gesprekken gevoerd. 

De redenen waarom uiteindelijk niemand 
de uitdaging aannam waren verscheiden: bij 
één waren de financiële eisen voor de VVR 
niet haalbaar, een tweede gaf uiteindelijk de 
voorkeur aan zijn huidige werkkring, een derde 
voelde zich te jong om zich voor de rest van 
zijn carrière aan de VVR te binden, een vierde 
schrok terug voor de complexiteit van de 
functie en een vijfde was er niet van overtuigd 
dat de invloed van de huidige voorzitter ooit 
zou verdampen …

Aangezet door deze feiten hebben Antoon 
Van Eeckhout en Luc Demuynck beslist om, 
via een dubbelinterview, te pogen om alle 
mogelijke misverstanden weg te werken en 
zo een opening te creëren voor (een) nieuwe 
kandidaat (en). Ondertussen heeft zich een 
nieuwe kandidaat aangeboden.
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Antoon Van Eeckhout en Luc Demuynck onderwerpen zich in volgend 
indringend interview aan de kritische vragen van een journalist die al 
evenzeer van lij(ei)dende gesprekspartners houdt…

Samen blikken zij terug op het verleden en dit onder het motto: het 
verleden is de sleutel tot de toekomst. Zij hebben het evenwel voornamelijk 
over de perspectieven van en voor de reiswereld in het algemeen en van 
en voor de VVR in het bijzonder.

doortrek naar de zogenaamde krokodillen 
van de reiswereld, ik denk aan De Meutter, 
Vanmoerkerke, Wirtz en Brackx, zie ik iets 
gelijkaardigs. Zij en hun ondernemingen 
werden welvarend toen de markt spontaan 
groeide, maar eens dit stopte of verminderde, 
gingen zij failliet (Airtour) of in vereffening 
(Sunair) of werden zij opgeslokt door nog 
grotere krokodillen (Sunsnacks, Jetair).

Kaaimannen zijn kleiner dan krokodillen en 
zijn jagers. Zij overleven dus meer en beter 
en passen zich gemakkelijker aan. Zij zijn ook 
gevaarlijker. Ik associeer hen niet alleen met 
de VVR maar ook met de niche- en middel-
grote reisorganisatoren die steeds opnieuw 
de grote uitdagen.

Jullie zijn dus kaaimannen, en wat dan 
met de eeuwigheid?
Eeuwigheid is een relatief begrip. In het 
evangelie omschreef Christus de eeuwigheid: 
als een vogeltje eenmaal in de honderd jaar 
zijn bekje slijpt aan de berg Sinaï, en de berg 
is volledig afgesleten, dan is er één seconde 
van de eeuwigheid voorbij.

Sedert 1975 neem ik, in één of andere vorm, 
de leiding van de VVR waar, sedert 1996 
bijgestaan door Luc Demuynck. Voor de 
huidige actieve generatie van de Vlaamse 
reiswereld, de veertigers die in de jaren 
zeventig werden geboren, is dit inderdaad een 
eeuwigheid.

Komt er dan nooit een einde aan jullie 
(VVR) eeuwigheid?
Het kenmerk van de eeuwigheid is dat het geen 
einde kent. Het zou arrogant zijn dit op mijn 
persoon of op Luc toe te passen. De eeuwig-
heidsregel geldt dus niet voor ons maar voor de 
VVR of een soortelijke beroepsvereniging.

Laatste oude krokodillen
of eeuwige kaaimannen?

Je hebt zelf de ondertitel van het 
interview aangebracht. Wat is nu het 
verschil tussen een krokodil en een 
kaaiman?
Krokodillen zijn opportunisten die alles 
opvreten wat voorbijkomt. Als hun biotoop 
een (vis)rijke rivier is, worden ze dus slapend 
vet. Als de rivier uitdroogt of minder oplevert, 
gaan zij dood, of kruipen  aan land, waar zij 
meestal ook aan hun einde komen. Als ik dat 

Antoon van Eeckhout

Antoon Van Eeckhout en Luc Demuynck
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Van de eeuwigheid naar het begin. 
Waarom hebt u de VVR opgericht,  
er was toch al een andere beroeps
vereniging?
Ik kom uit de middenstandswereld. Mijn 
vader was een ondernemer, mijn eerste 
werkgever de Katholieke Burgers- en 
Middenstandsjeugd; later volgden het NCMV 
(Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, 
thans UNIZO) en het Vormingsinstituut voor 
Kleine- en Middelgrote Ondernemingen 
(thans Syntra). Mijn mentoren waren senator 
Roger Windels en Jacques Fieuws, beide 
grote figuren uit het NCMV, maar ik stootte 
op een francofone, elitaire en door de toen-
malige marktleider (Airtour) gedomineerde 
beroepsvereniging (UPAV/BBR) en had dus 
geen andere keuze dan de VVR op te richten. 
Mogelijke infiltratie in de bestaande beroeps-
vereniging werd immers geblokkeerd door 
mijn toenmalige lokale Brugse concurrent, 
Albert Van Renterghem.

Trouwens, mijnheer de journalist, waarom 
hebt u of één van uw collega’s nooit de vraag 
gesteld waarom ABTO of BTO zijn opgericht 
of waarom FBAA zich geroepen voelde om de 
scheur/lilliput-vereniging VLARA te stichten?

U geloofde dus sterk in het nut van een 
beroepsvereniging, maar de VVR heeft toch 
een stijl die afwijkt van de gebruikelijke 
sectorvertegenwoordigers. Waarom?
De VVR is niet echt een sectorvertegen-
woordiger, alhoewel het verdedigen van de 
belangen van onze sector tot een van onze 
kerntaken behoort. Hiervoor bestaan andere 
structuren die echter in België niet altijd 
werken.

Eenheid in de reisbureauwereld is dus 
een utopie?
Beslist! Vrijwel overal ter wereld zijn er in 
hetzelfde land diverse beroepsverenigingen, 
behalve in Turkije en Israël waar de overheid 
het toekennen van licenties aan de beroeps-
vereniging heeft toevertrouwd. De bijkomende 
of nieuwe of alternatieve beroepsvereni-
gingen zijn soms ontstaan uit persoonlijke 
motieven maar vooral uit de tegenstellingen 
tussen de economische belangen van de 
verschillende geledingen in onze sector en 
vooral het feit dat de grote spelers in de 
markt zich nooit willen neerleggen bij de 
beslissingen van de meerderheid. Maar dat 
hoeft geen probleem te zijn, zolang men 
maar tegenover derden, vooral de overheid, 
optreedt als één blok!

Gelooft u nu echt dat dit kan?
Soms wel, soms niet! De mede door mij 
opgerichte, Geschillencommissie is een mooi 
voorbeeld van positieve samenwerking, zelfs 
met de – ons soms vijandig gezinde –  
consumentenverenigingen.

Zelfs het, ook door mij medeopgerichte, 
Garantiefonds was aanvankelijk een uit - 
stekend initiatief van de ganse sector. Maar 
de grote touroperators hebben het verbrod, 
door hun poging om het Garantiefonds te 
misbruiken voor hun eigen doeleinden, de 
zogenaamde uitzuivering van de markt.

Maar ik blijf proberen! Het – voorlopig? 
– eenduidig standpunt van de sector ten
overstaan van de nieuwe reiscontractenwet
is er ook gekomen op mijn initiatief.
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Als de voornaamste taak van de VVR 
niet de sectorvertegenwoordiging is, 
wat is het dan wel?
De VVR is vooral de behoeder van de 
belangen van de Vlaamse zelfstandige 
ondernemer. Die staan lijnrecht tegenover 
deze van multinationele groepen die zowel in 
de vervoer-, logies- als  toerismesector actief 
zijn en daar hun dominantie willen vestigen.

Dus, in tegenstelling tot wat 
sommigen denken of schrijven, bent u 
een uitermate positief mens!
Wat men denkt kan ik niet weten, hoogstens 
vermoeden. Wel stel ik vast dat ik met – bijna 
– iedereen on speaking terms ben geweest
en nog steeds ben. Ook met andere – grote
– ego’s in de reiswereld en de politiek
kon en kan ik door dezelfde deur. Alleen
met oplichters en fundamenteel oneerlijke
mensen klikt het nooit. Anderzijds, vallen,
sedert het overlijden van Walter Baeke van
Travel Express, negatieve schrijfsels over mijn
persoon, wel mee.

Toch heb ik de indruk dat dit niet 
altijd goed wordt begrepen. Wat gaat 
u daar aan doen?
Niets! Ik ben, wie ik ben en ik handel op de 
wijze die ik het best acht en die door mijn 
raad van bestuur, in meerderheid, wordt 
aanvaard en gesteund. Wel moet ik erkennen 
dat mijn strategieën, doordachte doelstel-
lingen en tactieken – de manier om het doel 
te bereiken – bewust niet altijd even duidelijk 
overkomen. Maar in feite zijn het alleen de 
resultaten die tellen: 75 % van de Vlaamse 
reisbureaus zijn lid van de VVR en de reserves 
van onze vereniging  laten ons toe om elke 
actie te ondernemen die nodig is.

En nu over de toekomst, hebben jullie 
wel nog een toekomst?
Ik kan alleen voor mijzelf spreken en voor 
de VVR. Luc heeft een opvolger en kan het 
over de reisbureaus hebben. Ik ben in juni 

75 geworden en ben mentaal, intellectueel 
en fysiek in een uitstekende conditie. Eén 
van de kandidaten om mij op te volgen was 
55 en wou op zijn 62ste met pensioen gaan. 
Overigens zag hij er nogal bleekjes uit. Had 
hij meer toekomst dan ik?

Dus je gaat door tot je 85ste?
Neen! Mijn oprechte wens en doel was en is, 
een waardevol, gedreven opvolger te vinden, 
hem of haar opleiden en begeleiden zolang 
hij/zij het wenst en dan kappen! En dat 
bedoel ik letterlijk! Eens de deur achter mij 
dichtgetrokken, zet ik geen voet meer binnen 
bij de VVR. Het feit dat thans de VVR en mijn 
persoonlijke woning in hetzelfde gebouw zijn 
gevestigd, is geen probleem. Eén van de twee 
zal verhuizen! Ik gruwel van het peetvader- of 
schoonmoedersyndroom. Ik heb trouwens 
reeds bewezen dat ik afstand kan nemen; 
toen ik in 1986 mijn reisbureau verkocht.

Hoe ziet u dan uw opvolging gere
geld?
Dit is al uitgebreid besproken in de raad van 
bestuur van de VVR en men heeft gekozen 
voor twee mogelijke oplossingen.

Ofwel kiest men voor een CEO-voorzitter, 
ongeveer dezelfde functie die ik thans 
uitoefen, die wordt bijgestaan door een 
tweede man/vrouw, zoals Johan De 
Meester het 15 jaar voor mij deed. Als de 
CEO-voorzitter vooral een reisprofessioneel is, 
zal zijn eerste medewerker juridisch georiën-
teerd zijn. Als de CEO-voorzitter een jurist is, 
zal zijn eerste medewerker een reisprofessio-
neel zijn.

Ofwel kiest men voor een dubbelmandaat. 
Met name: een voorzitter die een actieve 
reisprofessioneel is één dag per week – 
betaald – samenwerkt met een gedelegeerd 
bestuurder die de dagelijkse leiding van de 
VVR op zich neemt.

“Ik stel vast dat ik met – bijna – 
iedereen on speaking terms ben 
geweest en nog steeds ben.” 
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PERSOONLIJK

Grootste tegenslag?
Het overlijden van mijn zoon.

Grootste bewondering voor?
Mijn vrouw die het al zo lang met mij uithoudt 
en nog voor zoveel meer eigenschappen die 
zij bezit.

Beste vrienden?
Eddy De Smet (dit jaar overleden), Luc 
Demuynck en nog een vijftal anderen (te lezen 
in mijn levensverhaal dat binnenkort op mijn 
nieuwe website verschijnt  onder de titel: “In 
het land van de blinden is éénoog Koning”).

Trouwste vriend?
Mijn hond, Wappy.

Wat zijn uw hobby’s?
Lezen, schrijven, reizen, gastronomie, 
geschiedenis, vooral genealogie.

Favoriete lectuur?
Biografieën, historische romans, gerechtelijke 
thrillers (Connelly, Grisham).

Favoriet boek?
De Bijbel, vooral het Oud Testament. Het 
staat vol wijsheid, geschiedenis, poëzie (bijv. 
de Psalmen), geweld, seks (bijv. de kuise 
Susanna).

Gastronomie

Beste Belgisch restaurant?
Hof van Cleve

Beste Frans restaurant?
Michel Guérard, Eugénie-les-Bains

Meest bezocht restaurant?
Siphon-Damme (+500 keren in meer dan 50 
jaar)

Favoriete gerechten?
Omble chevalier meunière (bij Père Bise, 
Talloires) – Oosterschelde kreeft (in de 
Siphon) – (Beiers) Simmertal steak, Vlaamse 
hutsepot, sole meunière, konijn met pruimen 
(allemaal en nog veel meer klaargemaakt 

door mijn vrouw)

Uw laatst geciteerde hobby, genealogie. 
Quid?
Iedereen heeft recht op minstens één  
afwijking. Voor mij is dat (politieke)  
genea logie: het belang, de invloed, de  
ontwikkeling van de vorstelijke en adellijke 
families in Europa.

Politieke voorkeur?
Geen. Ik ben Vlaams Nationalist én onder-
nemer. De partij die deze items het best 
verdedigt, geniet mijn voorkeur in het 
stemhokje.

PROFESSIONEEL

Grootste figuur uit de (Belgische)  
reiswereld?
Er zijn geen grote figuren in de Belgische 
reiswereld. Er zijn alleen maar (tijdelijk) 
succesrijke (Rudolf Vanmoerkerke, Gerard 
Brackx).

Beste managers uit de (Belgische) 
reiswereld?
Wim Desmet en Bart Brackx

Grootste teleurstelling?
Afschaffing van het reisbureaudecreet en het 
verraad van Geert Bourgeois in dit dossier.

Op welke VVRrealisatie bent u het  
meest trots?
De creatie van de Vlaamse Solidariteit 
Reisgelden, het heeft honderden reis -
bureaus van een voortijdig einde gered.

Moeilijkste beslissing?
Moeten afscheid nemen van Johan  
De Meester als algemeen secretaris en 
medewerker.

Waarvan heb je (professioneel) spijt?
Van weinig. Alles wat ik heb gedaan was 
immers met de beste bedoelingen en altijd 
met het belang van de sector en de VVR 
voor ogen. Toch betreur ik diep het conflict 
met Gerard Brackx. Ik heb toen gekozen  
voor het (vermeend) belang van de sector 
boven vriendschap.
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Waarom hebben jullie tot op vandaag 
die persoon/personen niet gevonden?
Zoals ik hoger heb gezegd hebben wij in het 
voorbije jaar met vijf personen onderhandeld. 
Omdat de werking van de VVR toch verzekerd 
was – ikzelf, Bart, Fien en Anke hebben een 
tandje bijgestoken, maar de tandjes geraken 
nu wel op – namen wij onze tijd. Wij hebben 
vier maand gewacht op de beslissing van één 
kandidaat en drie maand op een ander. Nu 
moet het wat sneller gaan en hebben wij ook 
een discrete headhunter ingeschakeld.

Oei, een headhunter, dat zal geld 
kosten!
Voor een dure headhunter voorzien wij 
inderdaad geen budget. Onze hunter echter 
is een invloedrijke figuur binnen de reissector 
die ons een dienst wil bewijzen. Voor een 
top CEO hebben wij een behoorlijk budget. 
De VVR is immers geen arme vereniging. 
Overigens zijn wij ervan overtuigd dat een 
goede CEO zich terugverdient.

Wat verwacht u van de nieuwe 
topman(vrouw) van de VVR en hoe zal 
zijn/haar aanwerving verlopen?
Wat de inhoud van de functie betreft, verwijs ik 
naar een advertentie elders in dit blad. 

In een eerste fase wordt betrokkene consul-
tant van de VVR/VVRO en wordt betrokken bij 
alle interne en externe contacten. In juni 2017 
wordt hij/zij voorgedragen als bestuurder. 
In augustus volgt zijn/haar aanstelling tot 
gedelegeerd bestuurder. In de daarop 
volgende periode, maar ten laatste in juni 
2018 treed ik definitief terug als voorzitter en 
zal worden vervangen, ofwel door de 
gedelegeerd bestuurder, ofwel door een 
nieuwe voorzitter die samen met de 
gedelegeerd bestuurder de VVR zal leiden. Of 
ik tot het einde van mijn mandaat als 
bestuurder (2020) nog bij de VVR zal 
betrokken blijven zal dan worden beslist.

REISERVARINGEN

Mooiste reis ooit?
Ladakh

Waar wilt u nog heen?
Bhutan

Favoriete bestemmingen?
Zwitserland (+40 maal bezocht), Thailand 
(+20 maal bezocht) en Italië (+15 maal 
bezocht)

Favoriete vakantie?
Cruisen met Seabourn

Favoriete steden?
Venetië, Parijs, Monte Carlo, Bangkok

Beste hotels?
Beau Rivage-Lausanne, Oriental-Bangkok

Leukste hotel?
Le Grand Chalet-Gstaad

Favoriete luchtvaartmaatschappij?
Brussels Airlines en vroeger Sabena.

“Overigens zijn wij ervan 
overtuigd dat een goede CEO 
zich terugverdient."
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Luc Demuynck (74) is licentiaat psychologie en 
kwam bijna 45 jaar geleden in de reiswereld 
terecht nadat diens echtgenote Christine De 
Corte in Izegem van wal stak met een reisbu-
reau. Luc Demuynck was gedurende 12 jaar – 
drie mandaten van vier jaar – voorzitter van de 
VVR. “Lang niet altijd zonder slag of stoot, maar 
uiteindelijk was het een echte leerschool. Zelfs 
op psychologisch vlak heb ik veel van Antoon 
Van Eeckhout opgestoken,” zegt hij niet zonder 
enige trots.

Als je moet kiezen tussen een krokodil en 
een kaaiman?
Ik ben zeker nooit een krokodil geweest, 
veeleer een kaaiman. Ik ben in mijn leven veel 
uitdagingen aangegaan, waaronder enkele 
gevaarlijke, maar ik heb ze allemaal overleefd. 
De agressiviteit van een krokodil zal je in mij 
niet terugvinden, wel de vastberadenheid van 
een respectvolle kaaiman.

Hoe ben je bij de VVR terechtgekomen?
Ik was toevallig op het VVR-congres in Phuket 
nadat ik met een VTB-reis in Sri Lanka 
vertoefde en mijn echtgenote zei dat, nu we 

toch in de buurt waren, ook wel eens naar 
het congres konden afzakken. Ik heb daar de 
aandacht van Antoon getrokken want ik kreeg 
enkele weken later de vraag of ik geen lid van 
de VVR-raad van bestuur wilde worden.

En voor je het goed en wel besefte was je 
voorzitter?
Na enkele turbulente vergaderingen werd 
ik uiteindelijk toch verkozen als voorzitter. 
De afspraak was dat een andere kandidaat 
voorzitter mij na twee jaar zou aflossen, maar 
uiteindelijk heb ik het 12 jaar gedaan.

Als je vandaag de balans opmaakt…
Ik heb veel bijgeleerd en ik heb er voor 
gezorgd dat de VVR door meer instanties 
erkend werd. Ik heb ook geleerd standpunten 
te verdedigen waar ik niet altijd voor honderd 
procent achter stond. Mijn VVR-voorzitterschap 
is een fantastische leerschool geweest. Ik heb 
meer dan eens harde standpunten ingenomen, 
maar na de soms hevige discussies heb ik 
altijd respect voor de ’tegenstander’ getoond. 
Ik ben tevens een hele poos voorzitter geweest 
van de supportersclub van Club Brugge. Daar 

“De agressiviteit van een krokodil 
zal je in mij niet terugvinden.”

Luc Demuynck
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Is er iets in je leven en/of je loopbaan dat 
niet gelukt is?
In het leger ben ik begonnen met langeaf-
standlopen. Ik wilde altijd ooit een marathon 
lopen, maar ik  had noch de wil, noch de tijd 
ervoor. Ik heb ooit eens 20km gelopen en ik 
was bijna dood.

Voor wie heb je bewondering?
Voor iedereen die iets opbouwt in haar of zijn 
leven en aldus voor mijn echtgenote die het 
reiskantoor zijn elan gegeven heeft.

Beste vrienden?
Een zeer goede vriend is Antoon en uit mijn 
verenigingsleven zijn er uiteraard talrijke 
goede vrienden gebleven.

Hobby’s?
Reizen, voetbal, golf, opera en het vereni-
gingsleven  Kiwanis, Orde van de Prince, 
Probus, de Aloude Confrerie Dyserinck 
Vrienden Club Brugge en vroeger zelfs 
Duivenmaatschappij ‘De Eendracht’, al had ik 
zelf geen duiven!

Favoriet boek?
‘La route du bonheur’ van Marc Lévy en zet 
er ‘Het geslacht Björndal’ van de Noorse 
schrijver Trygve Gulbranssen er ook maar bij.

Favoriet gerecht?
Oesters, maar op mijn plechtige communie 
heb ik tranen met tuiten geweend omdat er 
geen rode kool met worst op tafel kwam.

Favoriet restaurant?
La Durée in Izegem. Klassiek, maar overheer-
lijk.

PROFESSIONEEL

De grootste figuur uit de Belgische 
reiswereld?
Rudolf Vanmoerkerke. Dat was een ware 
meneer!

Je mooiste VVRrealisatie?
Gesloten deuren opnieuw openen.

Professioneel spijt?
Ik ben zeer tevreden met ons reisbureau, 
maar misschien hadden wij in de tijd als 
touroperator moeten starten.

Politieke voorkeur?
Ik respecteer alle opinies niettegenstaande 
ik ze soms wel zou durven bestrijden.

Mooiste reis?
Myanmar toen het nog Birma was.

Waar wil je nog zeker terug?
Naar Myanmar nu het niet meer Birma is, 
al gaan we tegenwoordig al eens meer op 
cruise. Bovendien wil ik zeker nog ieder 
jaar terug naar de USA, niettegenstaande 
ik de honderdste oceaanoversteek benader 
(sedert 1972 en soms verscheidene reizen 
per jaar).

Favoriete steden?
New York, Sydney, Hanoi en San Francisco.

Beste hotel?
Indigo Shanghai en Sorrel Ranch, Moab Utah.

Favoriete airlines?
Etihad, British Airways en United.

“Ik ben zeer tevreden met ons reisbureau, 
maar misschien hadden wij in de tijd als 
touroperator moeten starten.”
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was ik een soort ‘schokdemper’, wel bij de VVR 
was dat een beetje hetzelfde.

Hoe zie je de toekomst van de reisagent?
In Penta Reizen, dat wij tien jaar geleden aan 
onze zoon heb overgedragen, maar waar ik 
nog wat adviseerwerk doe, is het duidelijk dat 
wij minder mensen over de werkvloer krijgen 
dan vroeger. De klantenbehandeling is danig 
veranderd. 70 % van onze dossiers worden 
nu via e-mail en telefoonverkeer afgehandeld. 
Daarnaast hebben de twee generalisten in ons 
land een dergelijke machtspositie verworven 
dat zij de wet kunnen stellen in de reisindus-
trie. Straks komen de commissies in de vuurlijn 
te staan. Met andere woorden, voor een reisbu-
reau dat enkel nog producten van touropera-
tors verkoopt is het vandaagt geen rozengeur 
en maneschijn meer. De reisagent die wil 
overleven moet zich dringend specialiseren en 
eigen nicheproducten ontwikkelen, zoals wij 
met de USA en Canada hebben gedaan en 

wat ondertussen goed is voor 25 tot 30 % van 
onze omzet. Nog opmerkelijk is dat internet 
hier voor deze twee bestemmingen niet in de 
picture komt. De klant moet naar het reisbu-
reau komen en volgens zijn wensen en budget 
wordt dan een zuiver à la carte-programma 
uitgewerkt.

De VVR is nu al een tijdje op zoek naar een 
opvolger voor Antoon. Stel dat jij 45 jaar 
jonger zou zijn, zou je het aandurven, zou 
je een dergelijke uitdaging aangaan?
Zeker, maar ik ben er eveneens van overtuigd 
dat de persoon die uiteindelijk in de CEO-stoel 
zal plaatsnemen, iemand moet zijn met een 
doorgedreven zin voor diplomatie. De uitdaging 
is wel degelijk om van de VVR – dat vroeger 
meer een drukkinggroep was naar overheid, 
touroperators, enz. – een volwaardig diensten- 
en begeleidingscentrum te maken.

Yves Slabbinck

22 november

“Branding voor 
reisbureaus”

Exclusief voor VVR leden.

Locatie: 
Kasteel Tivoli te Mechelen

100 Euro per persoon.

Inschrijving via fien@vvr.be
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels

- Ontdek Ajman: de goedkoopste zonzekere vluchtbestemming
- Unieke Afrika brochure
- USA à la carte: 2000 hotels
- Golfspecialist

• Zowel charter- als lijnvluchten
• Onmiddellijke bevestiging & prijsberekening
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be

- Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
- Bekijk alle extra promoties en last minutes
- Superhandige overzichten van alle Huwelijks- & Vroegboekpromo’s

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

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.

colours Latin Am
erica

cosm
ic travel 
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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

http://www.exclusive-destinations.be/
mailto:info@cosmic.travel
mailto:info@comsa.be
http://www.comsa.be/


  De invloed van de  
afschaffing van het  
reisbureaudecreet op  
het reisbureaulandschap 
in Vlaanderen

Vooreerst willen wij pogen om nog maar eens 
een hardnekkig, gecreëerd misverstand uit 
de wereld te helpen. Het Vlaamse reisbu-
reaudecreet is niet afgeschaft omdat de VVR 
het zou misbruikt hebben maar louter om 
politiek-economische redenen. Het Europa 
van vandaag en ook dat van gisteren is een 
monsterverbond van zowel linkse als van 
neo-liberale krachten. De linksen krijgen 
sociale rechten en consumentenbescherming, 
de liberalen onbeperkte toegang tot, en 
beheersing van, de markten.

Voor onze sector begon het allemaal met de 
desastreuze dienstenrichtlijn van de liberaal 
Frits Bolkestein (°1933) die Vincent Van 
Quickenborne ondermeer inspireerde om als 
staatssecretaris voor administratieve hervor-
ming te proberen de vestigingswetgeving af 
te schaffen. Dat is trouwens het enige wat hij 
in zijn ambtsperiode (ten dele) heeft gereali-
seerd.

Aangezien hij niet bevoegd was voor 
Gewestmateries lukte hem dit niet wat betreft 
de reisbureaus, maar zijn partijgenoten, die 
zich altijd voordoen als vrienden van de 
middenstand, werden 
bondgenoten van de Vlaamse 
groenen, Vlaamse socia-
listen en de ACW-vleugel 
van de CD&V. Deze 
laatste wilde haar 
eigen reisorganise-
rede achterban (Okra, 
Neos, Intersoc, enz.) 
uit de wind zetten. F
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Wij wensen hier de Waalse en Brusselse 
politici trouwens te feliciteren dat zij dit 
voorbeeld niet hebben gevolgd.

In Nederland is de vestigingswet voor 
reisbureaus al lang afgeschaft, in het 
Duitstalig landgedeelte heeft men het vorig 
jaar klaargespeeld en in Frankrjk heeft men 
het in twee fasen gedaan, waar de laatste 
(de afschaffing) einde 2015 werd afgerond. 
In geen enkele van deze gebieden is er een 
VVR!

 Cijfers

Op 31 december 2013, op de vooravond 
van de afschaffing, telde Vlaanderen 675 
vergunninghouders die samen 366 bijkantoren 
exploteerden. dus: 1041 verkooppunten.

Op 31 december 2014, na één jaar afschaf-
fing, telde men 685 hoofdkantoren en 384 
bijkantoren, dus 1069 verkooppunten. Een 
toename van 2,5 % van het aantal verkoop-
punten.

Op 31 december 2015 waren de cijfers 
respectievelijk 690 en 377 dus, op twee 
verkooppunten na, een status quo ten over-
staan van het vorig jaar.

Op 30 september 2016 waren de 
cijfers als volgt: 715 hoofd-

kantoren, 375 bijkantoren 
d.w.z. 1090 verkoop-

punten. Dus ruim 4 %
meer dan op 1 januari
2014.

Het feit dat het aantal 
verkooppunten is 

toegenomen is de 
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www.footprints.be

isabelle@footprints.be
03 242 82 72

annie@footprints.be
03 242 82 87

kevin@footprints.be
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Iran
nieuwe bestemming
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resultante van de opkomst van tal van nieuwe 
kantoren, optredend onder het niet-vergun-
ningregime, waarvan er al een aantal zijn 
verdwenen, en van vroegere vergunninghou-
ders die, al dan niet vrijwillig, er het bijltje 
hebben bij neergelegd.

Sedert 1 januari 2014 zijn er in Vlaanderen 
139 nieuwe (erkende = verzekerde) reisbu-
reaus op de markt gekomen waarvan er 48 zijn 
verzekerd bij het Garantiefonds (ondertussen al 
6 gestopt), 76 verzekerd bij Amlin (1 gestopt) 
en 12 bij Belfius (1 gestopt).  

In 2014 gingen 3 reisbureaus failliet (2 
Garantiefonds, 1 Europese) en stopten 33 de 
activiteiten (9 Garantiefonds, 24 Europese). Er 
sloten 9 bijkantoren en er kwamen 24 nieuwe 
(waaronder 20 Travel Experts) bij.

In 2015 telde men 6 faillissementen (allen 
verzekerd bij  de Europese) en stopten 34 
reisbureaus hun activiteiten (13 Garantiefonds, 
21 Europese). 29 bijkantoren werden gesloten, 
21 nieuwe werden geopend.

Tussen 1 januari en 30 september 2016 
noteerden wij 2 faillissementen (beide verze-
kerd bij Amlin), 9 sluitingen van hoofdkantoren 
(8 Amlin en 1 Garantiefonds). Er kwamen 5 
nieuwe bijkantoren bij (waaronder 4 Travel 
Counsellors) en 7 bijkantoren werden gesloten.

En tenslotte nog een merkwaardig cijfer: 
tussen 1 januari 2014 en 30 september 2016 
contacteerden ons 184 personen of bedrijven 
om te informeren op welke wijze zij een 
reisbureau konden opstarten. Diegenen die 
daar uiteindelijk in slaagden zijn in dit cijfer 
niet inbegrepen. Het is ons ook niet bekend 
hoeveel personen of bedrijven nog bij andere 
instanties hebben geïnformeerd en ook hun 
plannen niet hebben doorgezet. 

Anderzijds contacteerden wij 42 bedrijven 
die in hun statuten het voornemen hadden 
opgenomen om reisactiviteiten te ontplooien 
en dit uiteindelijk toch niet (legaal) hebben 
gedaan. Sommigen van hen werden door de 
VVR gedagvaard.

Sedert 1 januari 2014 heeft de VVR dus 256 
informatie of aanvraagdossiers behan-
deld. Van deze groep startten uiteindelijk 
72 personen of ondernemingen een reisbu-

reau-activiteit; 63 werden lid van de VVR en 
9 werden ofwel geweigerd als lid of wensten 
zich niet te onderwerpen aan de VVR-regels. 

De 184 personen of ondernemingen die hun 
plannen om tot de reisbureausector toe te 
treden niet hebben doorgezet namen deze 
beslissing vooral wegens gebrek aan finan-
ciële middelen, ontoereikende kennis van de 
sector of een (gevolgd) negatief advies van de 
VVR.

 Actuele toestand

De VVR levert grote inspanningen om de 
markt onder controle te houden. Dit is niet 
eenvoudig. Een registratieplicht van de 
verzekerde ondernemingen is dan ook abso-
luut noodzakelijk. Wij hopen dat de nieuwe 
reiscontractenwet daarin voorziet.

Op één belangrijk, zo niet het belangrijkste, 
aspect van de recente evolutie in de distri-
butie van reizen hebben wij (nog) weinig of 
geen controle: de dominantie van Jetair/TUI.

Vooreerst hebben zij (bijna) al hun concur-
renten op de markt van de generalisten (met 
uitzondering van Thomas Cook en misschien 
komt dat ook nog wel) uitgeschakeld. 
Vervolgens en gedeeltelijk terzelvertijd hebben 
zij hun directe greep op de markt uitgebouwd 
met eigen kantoren (Jetaircenter), een sterk 
internet boekingssysteem en budget-direct 
verkoop (Sunjets).

De laatste stap naar de totale beheersing 
van de leisure markt door Jetair/TUI is een 
regelrechte aanslag op de positie van de 
onafhankelijke reisagent. 

Een aantal sterke Jetair-verkopers werd er 
immers van overtuigd om zogenaamde hard 
franchiser (de zogenaamde TUI Shop) te 
worden wat inhoudt dat alle in deze kantoren 
afgesloten reisovereenkomsten door Jetair/
TUI worden afgesloten en niet door de 
(voormalige!) reisagent. De betalingen van de 
klanten worden trouwens rechtstreeks aan de 
TUI groep verricht.

Deze kantoren verliezen dus niet alleen 
hun erkenning als reisbureau (dus ook hun 
werkend lidmaatschap bij de VVR) maar ook 
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Wist je al? Tot 7 ICE treinen per dag naar Duitsland!

Frankfurt HBF Keulen HBF

06:29 07:43 dagelijks, behalve zondag

08:16 09:43 dagelijks NIEUW

10:29 11:43 dagelijks

12:32 13:43 op vrijdag en zondag NIEUW

14:29 15:43 dagelijks

16:29 17:43 dagelijks, behalve zaterdag NIEUW

18:29 19:43 dagelijks

Brussel-Zuid Luik-Guillemins

06:25 07:12 dagelijks, behalve zondag

08:24 09:14 dagelijks NIEUW

10:25 11:14 dagelijks

12:25 13:14 op vrijdag en zondag NIEUW

14:25 15:14 dagelijks

16:16 17:14 dagelijks, behalve zaterdag NIEUW

18:25 19:14 dagelijks

BOEKBAAR 
via NMBS Europe
www.nmbs-europe.com/agent
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de eigendomsrechten op hun  handelsfonds. 
Zij worden gedegradeerd tot gewone bijkan-
toren van Jetaircenter. 

De positie van het personeel dat doorgaans 
in dienst blijft van de franchisenemer lijkt ons 
ook betwistbaar, zoniet totaal onwettelijk.  Hoe 
kan een persoon die geen enkele band heeft 
met één van de partijen van de reisovereen-
komst een rechtsgeldig contract afsluiten? 
Hier heerst de schijnzelfstandigheid in overwe-
gende mate! 

Reisbureaus met een belangrijke Jetair/
TUI omzet die niet wensen hun hoofd in 
de strop te steken en er de voorkeur aan 
geven gewone TUI-agent te blijven, zien hun 
commissie verminderen en mogen er zich aan 
verwachten in hun buurt een Jetaircenter-
kantoor te mogen verwelkomen.

 Conclusie

Het aantal erkende reisbureauonderne
mingen is de eerste jaren gelijk gebleven 
maar is in de eerste helft van 2016 behoorlijk 
gestegen. Dit is vooral te danken aan de 
intrede van kleine gespecialiseerde reisorgani-
satoren (niche-operators) die, moest de relatief 
strenge vergunningsplicht in Vlaanderen nog 
hebben bestaan, geen vergunning zouden 
hebben verkregen. 

Zouden die kleine reisorganisatoren dan hun 
project of hobby niet hebben doorgevoerd? 
Helemaal niet, zij zouden, zoals voorheen, 
beroep hebben gedaan op een vergund 
reisbureau.

Van de 139 nieuwe reisbureaus hebben er 
17 een v.z.w. statuut en 4 behoren tot buiten-
landse groepen. Alle vzw’s , op één na, zijn 
verzekerd bij het Garantiefonds of Belfius. Wij 
kunnen ons dan ook niet uitspreken over hun 
profesisoneel niveau. Wij kunnen ons evenmin 
uitspreken over de andere 43 nieuwe reisbu-
reaus die bij hen zijn verzekerd.

Het aantal bijkantoren is gelijk gebleven. 
Dit is vooral te danken aan de nieuwe Travel 
Experts en Travel Counsellors want het aantal 
klassieke bijkantoren, ook van grote ketens, 
staat duidelijk onder druk.

De reisbureaus die zijn gestopt in de voorbije 
bijna drie jaar zijn dus vooral actief in het 
zuivere leisure segment. Wat niemand zal 
verbazen aangezien de directe verkoop van 
de (grote) touroperators het klassieke distribu-
tie-apparaat ten gronde aantast. 

Zoals hoger gezegd, zijn de nieuwe reis-
bureaus vooral niche-operators wiens 
kennis vooral gericht is op het product dat 
zij verkopen of wensen te verkopen. De 
kennis van reismanagement en algemene 
reisbureautechnieken is doorgaans beperkt. 
Dit wordt ten dele gecompenseerd door het 
feit dat het algemeen onderwijsniveau van de 
zaakvoerders duidelijk hoger ligt dan van de 
gemiddelde klassieke reisagent. 

Wij hebben vastgesteld dat het aspect 
beroepskennis enkel wordt onderzocht door 
de VVR. Sommige verzekeraars zijn alleen 
geïnteresseerd in het zich indekken tegen het 
risico en blijken geen interesse te hebben in 
beroepskennis of moraliteit van hun verze-
kerden. 

In dit verband mag ik u een concreet 
voorbeeld niet onthouden. Een kandidaat 
reisbureau vraagt een verzekering aan bij het 
Garantiefonds, waar hij wordt geweigerd. Hij 
richt zich tot de VVR om aan de sluiten bij de 
groepsverzekering van Amlin/VVR/VVRO. Ook 
daar wordt hij geweigerd. Hij richt zich dan via 
een makelaar rechtstreeks naar Amlin. Ook 
daar vangt hij bot. Tenslotte stapt hij naar zijn 
bankverzekeraar, die zelf deze tak niet 
exploiteert, maar wel aan Belfius vraagt om te 
verzekeren!

De VVR reageert op elke illegaleniet 
verzekerde reisverkoper die haar wordt 
gesignaleerd. Ondanks het feit dat, door de 
afschaffing van het reisbureaudecreet, onze 
juridische wapens werden beperkt, hebben wij 
er nog genoeg om betrokkene op de knieën 
te krijgen. Wij veroorloven ons om een 
uitspraak te doen die sommigen ongetwijfeld 
als pretentieus zullen kwalificeren, maar die 
onomstotelijk correct is. Moest de VVR er niet 
zijn dan zou in de Vlaamse, zelfs de Belgische, 
reiswereld de chaos regeren. Maar misschien 
willen sommige grote spelers op de markt dit 
wel, want in de jungle is de grootste de 
Meester. F
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(Gedeelde) Aansprakelijkheid

Een reisbureau maakt bij de reservatie van 
een hotel een fout. Noch het reisbureau, noch 
de reiziger merken dit op dan bij aankomst 
in het hotel waar wordt vastgesteld dat 
een verkeerde datum werd geboekt en het 
hotel vol is. De verzekeraar Professionele 
Aansprakelijkheid Reisbureaus deelt aan de 
reiziger het volgende mee:

• dat u bij nazicht van de documenten vóór
vertrek het nodige diende te doen, namelijk
nakijken of al de nodige documentatie
aanwezig én correct was. U diende als klant
te handelen conform de algemene zorgvul-
digheidsnorm, bedoeld in artikel 1383 BW.
Deze norm vereist dat men de handelswijze
van de persoon in kwestie, zijnde u als
klant, niet alleen bepaalt in functie van het
eigen belang, maar dat men ook de nodige
voorzorgen dient te nemen om schade aan
zichzelf, andermans persoon of goederen te
voorkomen. In casu diende u bij vaststelling
van de foutieve hotelvoucher, vóór vertrek,
schadebeperkend te handelen, namelijk uw
reisbureau in te lichten, zodat er door verze-
kerde de nodige correcties konden worden
toegepast;

• dat de schade werd vastgesteld
slechts bij aankomst bij 

hotel, waarbij aan u dan 
werd medegedeeld 

de hotelvoucher 
slechts in 2017 
te gebruiken 
was;
• dat niet alleen
uzelf, maar ook
onze verze-
kerde beide
aansprakelijk

zijn voor de
schade, aange-

zien beide partijen 
die mate van voorzorg 

niet in acht hebben genomen, en dit conform 
de abstracte vergelijking van de gedraging 
van u, als klant, met de veronderstelde 
gedragswijze van een normaal zorgvuldig en 
omzichtig persoon (cfr.de goede huisvader), 
geplaatst in dezelfde concrete externe 
omstandigheden.

Verwijzend naar de elementen aangeleverd in 
dit dossier, zijn wij van mening dat het causaal 
verband tussen de geleden schade en een fout 
in hoofde van onze verzekerde niet volledig 
aangetoond werd. Aangezien de aansprakelijk-
heid van onze verzekerde niet als volledig kan 
worden beschouwd, dienen wij u voor 875.69 
€ (de helft van de geclaimde schade) een 
regelingsvoorstel aan te bieden, en dit op basis 
van de verdeling van aansprakelijkheid voor dit 
schadegeval.

Klacht onontvankelijk!

Een reisbureau krijgt een, bepaald agressieve, 
klacht van reizigers die zich aangemeld 
hadden op de luchthaven van Zaventem 
voor een ochtendvlucht (0700h) van Alitalia 
naar Rome en vaststelden dat de vlucht was 
geannuleerd. Uiteindelijk vertrokken zij, zonder 
toeslag, met de avondvlucht. 

Alitalia beweerde dat zij de annulering/wijzi-
ging per mail hadden gemeld aan het uitgifte-
kantoor maar dit is niet te achterhalen. Alitalia 
weigert een kopie van de mail af te leveren en 
de broker wenst geen tijdrovende opzoekingen 
te doen. 

Bijkomend aspect van het dossier: de 
klachtenindienende reiziger, die beweert ook 
namens andere reizigers te handelen, heeft de 
tickets gekocht bij nog een andere reiziger, die 
geen klacht heeft ingediend en die ook het 
hotel heeft geboekt. Hoe moet de reisagent 
reageren?

DE PRAKTIJK
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Bijgaande brief in opdracht van het reisbureau 
gestuurd door de VVR aan de reiziger is 
duidelijk en biedt een juridisch correcte, maar 
niet echt klantvriendelijke benadering. 

Geachte,
Wij zijn geraadpleegd door ons lid, X Travel, 
in verband met de ingebrekestelling die u, 
ook namens andere personen, aan hem heb 
gericht. Bij onderzoek van het dossier stellen 
wij vast dat deze klacht onontvankelijk is om de 
eenvoudige reden dat u en uw medereizigers 
geen contract hebben met X Travel en ook niet 
aan X Travel hebben betaald.
Louter informatief en onder alle voorbehoud 
en zonder enige nadelige erkentenis van 
onzentwege en uit hoofde van ons lid, wijs ik er 
u op dat gevolgschade uit hoofde van vervoer-
biljetten nooit ten laste valt van de vervoerder 
of de bemiddelaar die namens de vervoerder 
optreedt.
Tenslotte dienen wij U mede te delen dat een 
dreiging om naar de FOD Economie en/of de 
pers te stappen geen enkele indruk maakt, 
noch op ons, noch op ons lid. Dergelijke acties 
kunnen zelfs aanleiding geven tot een tegen-
klacht wegens laster.
Met achting

MCT: geen dogma

Een reisbureau organiseerde een pakketreis 
naar Peru. De reizigers hadden hun terug-
vlucht van Puerto Maldonado naar Lima 
en aansluitend naar Brussel. De Minimum 
Connecting Time was 90 minuten, zij hadden 
110 minuten overstaptijd. De reis was in 
één ticket geboekt met LAN van Puerto 
Maldonado naar Lima en dan van Lima naar 
Brussel met Iberia. LAN en Iberia werken 
codeshare. De reizigers kregen een bagage-
ticket tot Brussel maar moesten hun bagage 
opnieuw ophalen in Lima. De vlucht had 
vertraging en zij haalden hun vlucht niet. Ter 
plaatse werden ze omgeboekt mits een kost 
van 490 $.

VVR advies: vooreerst had Iberia niet het 
recht kosten aan te rekenen. Als uitgever 
van het ticket zijn zij medeverantwoordelijk 

 

 

 

voor de vertraging. Kosten veroorzaakt door 
het falen van een commerciële partner 
mogen niet worden aangerekend. Praktisch 
probleem: het recupereren van de onterecht 
aangerekende kost bij Iberia (Madrid) is 
meestal hopeloos.

Enerzijds houdt de reiziger voor dat de kosten 
zijn veroorzaakt door een te korte MCT, 
anderzijds is het reisbureau van mening dat 
zij de correcte MCT hebben gehanteerd. Tot 
daar het geschil.

Eerste opmerking: een door de CRS’en of 
luchtvaartmaatschappijen vastgestelde MCT 
is geen vaststaand gegeven. Het kan een 
element in de discussie vormen maar het is 
niet zo dat indien een reisorganisator de MCT 
hanteert hij sowieso buiten schot blijft.

Tweede opmerking: moest het een vliegtuig-
ticket alleen betreffen dan was het eenvoudig 
… afwijzen! Maar … het gaat om een pakket-
reis en de reiscontractenwet bepaalt dat de 
reisorganisator aansprakelijk is voor de fouten 
van zijn leveranciers.

Derde opmerking: maar heeft de leverancier, 
hier de luchtvaartmaatschappij, wel een 
fout gemaakt? Was het geen overmacht? 
Daarenboven geldt de regel: indien een 
leverancier (“aangestelde”) kan beroep 
doen op een internationaal verdrag dat zijn 
aansprakelijkheid beperkt, dan is de reisorga-
nisator in dezelfde mate bevrijd van zijn eigen 
aansprakelijkheid.

Vierde opmerking: enkel de rechtbank of 
de Geschillencommissie kan hier uitsluitsel 
geven. Zij zullen eventueel bepalen of de 
officiële MCT wel overeenstemt met de reële 
situatie.

Vijfde opmerking: en dan nog een praktisch 
probleem: is 490 $ wel de moeite om een 
dergelijke procedure te voeren. Zeker niet wat 
betreft de rechtbank. Indien de tussenkomst 
van de verzekering zou gevraagd worden 
bedraagt de vrijstelling 290 €. Algemene 
conclusie: hier dient men te streven naar een 
minnelijke schikking. U
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Geef uw klanten een veilig gevoel 
mee op reis. Zelfs als ze niet 

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

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

02TOU15074_Adv_NoStop_131x186.indd   1 25/02/15   15:26
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(Bijna) Oplichting

Thomas Cook garandeert in sommige gevallen 
de uurregelingen op haar vluchten en vraagt 
daar een toeslag voor. Indien de uurregelingen 
toch niet wordt gerespecteerd, betaalt men 
gewoon de toeslag terug. Het is ons niet 
bekend hoeveel duizenden euro’s Thomas 
Cook op die wijze incasseert. Dergelijke 
praktijk kan natuurlijk niet! Indien de gegaran-
deerde uurregeling niet kan worden gerespec-
teerd dan dient Thomas Cook de (bewezen) 
meerkost voor een alternatieve vlucht met 
(ongeveer) dezelfde uurregeling te vergoeden. 
Aangezien Thomas Cook weigert deze 
procedure te volgen, raden wij de getroffen 
reizigers aan om klacht neer te leggen bij de 
FOD Economie (dit artikel verscheen reeds in 
onze Nieuwsbrief, het EVRAM).

Vluchtmisdrijf?

Een klant boekt, laattijdig en zonder gete-
kende bestelbon, een golfvakantie in Marbella. 
Na heel wat zoekwerk blijkt het Atalaya Hotel 
het enige dat in de buurt van zijn vereisten/
budget komt. Hij aanvaardt en betaalt. Ter 
plaatse aangekomen stelt hij vast dat het 
hotel niet beantwoordt aan zijn normen en 
het publiek bevalt hem al helemaal niet. De 
reisagent krijgt een huilende mevrouw aan 
de lijn en dus stelt zij alles in het werk om 
de klant tevreden te stellen. Zij krijgen eerst 
upgrading naar superior rooms die zij ook niet 
goed vinden en daarna zonder supplement 
een suite.

De volgende dag contacteert de reisagent 
de klant om te vragen of alles nu ok is en die 
antwoordt koudweg dat zij het hotel verlaten 
hebben en een appartement hebben gehuurd. 
Dit alles zonder de reisagent of het hotel in te 
lichten. Nu vordert de klant een groot deel van 
de reissom terug.

Aangezien dergelijke feiten steeds frequenter 
voorkomen willen wij u het antwoord van 
de reisagent, op advies van de VVR, niet 
onthouden: 

Geachte,
Wij hebben kennis genomen van Uw klacht van 
6 augustus en kunnen u het volgende melden:
Er is geen enkel twijfel dat u een contract 
tot reisorganisatie hebt afgesloten met onze 
vennootschap op basis van onze offerte van 14 
juli 2016. 
U hebt dit contract eenzijdig en zonder ons 
hierover in te lichten slechts ten dele uitge-
voerd, dit ingevolge het feit dat u het hotel 
voortijdig hebt verlaten. 
Alle diensten waarvoor u hebt betaald zijn u 
geleverd of konden u geleverd worden aan 
de voorwaarden die in het contract zijn opge-
nomen.
U levert geen enkel bewijs dat de diensten 
die u werden geleverd of u zouden geleverd 
worden niet conform waren met het contract.
Wij kunnen dan ook geen gevolg geven aan uw 
verzoek tot enige terugbetaling. U
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Deel I tot XXXIX 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, 220 tot 
231/232 en 234 tot 236. 

1998, 22 mei, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergun-
ningen toe: cursief niet meer actief als reisbu-
reau - *wordt VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(2349) Alco-Romantic Tours n.v., Testelt 
(2002: Antwerpen) werd opgericht op 24 
maart 1995 onder de benaming Allard & 
Co door Roland Allard (°1934, ex Romantic 
Travel 1994-1997), Rosa Mulders-Van 
Glabbeek (°Turnhout 1937), Catherina Cornille 
(°Kortrijk 1955), Simonne Jooken-Turelinckx 
(°Messenbroeck 1940) en Michel Allard (°Herk 
ten Stad 1962). De reisbureau-activiteiten 
werden beëindigd in 2001 en de vennoot-
schap ging failliet op 14 augusuts 2003.

(3041) Alpina Cars bvba, Schelle werd in 
1976 als eenmanszaak gesticht door Henri 
Mortelmans (1932-2001) en op 31 december 
1997 omgevormd tot BVBA met als verdere 
aandeelhouders, zijn echtgenote Louise 
Van Dijck (°1936) en hun dochter Ingrid. De 
vennootschap werd in vereffening gesteld op 
23 decmeber 2005.

(2351) *ATA Travel pvc, Gent werd opgericht 
door Ozer Atik (°1965) een Belg van Turkse 
afkomst. In 2004 werd het bedrijf geconfron-
teerd met zware financiële problemen ten 
gevolge van een te nauwe samenwerking met 
het failliet gegane Alfa Vacances. De vergun-
ning werd in maart 2004 ingetrokken. 

(5789) *Business & Leisure Travel, B & L 
bvba, Mortsel (2002: Aartselaar) werd op 26 
maart 1998 gesticht door Luc Van Reeth en 
zijn echtgenote Katia De Wilde en Ludovica 
Smits die Stefaan Bossuyt (°1970, bachelor 
toerisme, ex Jumbo Reizen 1993-1995; ex 
Belgium International 1995-1998) belastten 
met het dagelijks bestuur. Vanaf 2001 werd 
deze laatste tevens bestuurder. B&L Travel is 
een van de leidende partners van de Uniglobe 
groep.

(3267) Reizen De Vriendt n.v., Asse (1998: 
Opwijk, 2009: Lebbeke) werd opgericht op 
30 december 1997 en nam het handels-
fonds over van een gelijknamige bvba die 
reeds in de jaren zeventig actief was en zelf 
de opvolger was van een eenmansbedrijf, 
gesticht door een De Vriendt in 1929. 
Aandeelhouders zijn: David en Wilfried De 
Vriendt (°1944, bestuurder tot 2009) en 
Madeleine Puttemans (bestuurder tot 2014). 
Thans is Belinde De Vriendt ged. bestuuder. 
Het gaat hier om een autocarbedrijf.

(1235) *Edito bvba, Mechelen werd gesticht 
op 29 juli 1993 door Albert (°1934) en Edwin 
De Reys (°1963) en was een zusterbedrijf van 
Mondial Tours. In 2002 nam Bert Pauwels 
(°1972, bachelor toerisme) het dagelijks 
bestuur over maar werd in maart 2005 
vervangen door Edwin De Reys die op zijn 
beurt in augustus werd opgevolgd door Ann 
Moeseke (°1966, bachelor toerisme). De reis-
bureau-activiteiten werden in 2007 gestopt. 
De vennootschap bestaat nog steeds.

(2347) Fly High bvba, Zelzate (2010: 
Wachtebeke) werd gesticht op 2 april 1998 
door Dirk De Ridder (°1960, ex Neckermann 
1985-1998) en Ann  Capon. Hij was kantoor-
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hoofd van Neckermann in Zelzate en nam 
het kantoor over als franchisee. Dit contract 
werd in 2010 stopgezet, waarna het terug een 
bijkantoor van Thomas Cook werd. Op 8 juli 
2011 werd de vennootschap in vereffening 
gesteld.

(5787) *Holiday Line  bvba, Brugge werd op 
4 maart 1998 gesticht door Stefaan Duyn die 
Filip Sackx (°1966, bachelor toerisme, ex-BBL 
Travel 1996-1998) belastte met het dagelijks 
bestuur. In 1999 werd het bedrijf overge-
nomen door Transeurope die Peter Demuynck 
(°1965, master economie, Transeurope sedert 
1996) de leiding toevertrouwde. Van 2002 
tot 2007 speelde Dominique Tanaka er een 
belangrijke rol als kandidaat-overnemer. In 
2008 nam Mieke Stuyts-Desramault (°1953) 
de leiding over tot in septembver 2010 
het bedrijf  volledig werd opgeslorpt door 
Transeurope.

(3586, 5997) *Joye Travel bvba, Koekelare 
werd opgericht in april  1986 als autocarbe-
drijf door Luc (°1956), Dirk en Urbain Joye. 
In 2001 bekwam men een A-vergunning 
en werd Kristien Vandenaweele (°1964, ex 
Autocars Vandenaweele 1995-1996) belast 
met het dagelijks bestuur . Zij werd in 2004 
opgevolgd door Luc Joye en zijn echtgenote 
Heidi Vansevenant (°1957).

(5793) *Max Arthur n.v., Knokke, werd op 
29 oktober 1992 opgericht in Antwerpen 
door Tilly Van Wassenhove. In 1998 startte 
men de reisbureau-activiteiten en nam men 
de handelsnaam Class Travel aan. Brigitte 
Denisse (°1965, ex  Huybrechts Reizen 
1991-1994, ex Albion Tours, ex Ramoudt 
Tours 1994-1998, later Knokke Travel en 
Brigitte Travel) werd belast met het dagelijks 

bestuur. Zij werd in oktober 2000 opgevolgd 
door Sabine Vanhaverbeke (°1972, bachelor 
toerisme, ex Voyages Wasteels 1994-1998, 
ex Touring Club Reizen 1998-2000). Sabine 
nam in 2003 het handelsfonds over (zie 6063, 
Class Travel).

(3587) Reizen Poelmans Roni bvba, 
Vorselaar werd op 7 mei 1993 gesticht als 
zuiver autocarbedrijf. Ronnie Poelmans en Nic 
Cambre vroegen in 1998 een C-vergunning 
aan en belastten Kim Poelmans (°1972) 
met het dagelijks bestuur. Men had toen het 
handelsfonds van (3025) Poelmans Cars 
overgenomen. De  reisbureau-vergunning 
werd echter al in 1999 opnieuw ingeleverd. 
Sedertdien is men enkel actief als vervoerder. 
Uit de vennootschapsdocumenten kan men 
afleiden dat Kim Poelmans de enige aandeel-
houder is. 

Van volgende reisbureaus werd de vergun-
ningen opgeheven (5753) Reisbureau 
International Tours bvba, Oostende (ingele-
verd) - (1235) Mondial Tours De Reys bvba, 
Mechelen (ingeleverd) – (1757) Panda Travel 
bvba, Deurne (ingetrokken)

1998, 28 mei, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: 
(5773) Cyprus Travel Agency, Wevelgem 
– (5481) EuroserviceHinssen, Assenede
(5711) Leomarpat, Borgerhout  - (5331) Sun 
Travel, Izegem.

1998, juni, Nur Touristic
De NUR groep (thans Thomas Cook) betrekt 
zijn nieuwe kantoren in Gent-Zwijnaarde.

1998, juni, Jetair + Air Alfa
Jetair gaat een samenwerking aan met Air 
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Alfa, een dubieuze Turkse luchtvaartmaat-
schappij die later failliet zal gaan. Dit is een 
schoolvoorbeeld van de hypocrisie van deze, 
en vele andere, grote bedrijven, die deonto-
logie maar inroepen als het hen past. Tot op 
vandaag weigert Jetair (en anderen) samen 
te werken met kleine, solvabele reisbureaus 
maar heeft geen probleem om met dubieuze 
ondernemingen samen te werken, als men 
zich maar financieel kan indekken.

1998, 22 juni, Luchthavenvervoer
Een arrest van het hof van beroep te 
Antwerpen verbiedt het gratis luchthavenver-
voer. Het hof beschouwt dit als koppelver-
koop. Het geeft de VVR de wapens in  handen 
om deze praktijk uit te roeien. Een wijziging 
in de Europese wetgeving die koppelverkoop 
toestaat  maakt daar later opnieuw een einde 
aan.

1998, 24 juni, Statuut
Tegen alle adviezen in lanceert minister-pre-
sident Luc Van den Brande, bevoegd voor 
toerisme een nieuw decreet reisbureaus, Het 
blijkt echter onuitvoerbaar en hij trekt het in 
vooraleer het van kracht wordt.

1998, 2 juli, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergun-
ningen toe: cursief niet meer actief als reisbu-
reau - *wordt VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5795) Reizen (*) De Ra-Gino Tours bvba, 
Gistel  werd opgericht op 28 april 1998 
door Redgy (°1958) en Gino Deschacht die 
het handelsfonds van Reizen De Ra en Gino 
Tours in deze vennootschap hadden samen-
gevoegd. Robert Sercu (1924-2008) werd 
aangesteld als (fictieve) dagelijkse bestuurder. 
Toen hij door het Technisch Comité werd 
geweigerd, viste men de vroegere eigenaar 
van De Ra Reizen, Albert De Maeyer (°1918) 
op, die verklaarde het bestuur effectief waar 
te nemen. In 2000 werd hij vervangen door 
Carla Wyffels-Dickx (°1070, ex Continental 
Tours 1994-1998). In 2009 werd de n.v. 
Keolis eigenaar van de vennootschap. Op 31 
december 2011 werden de reisbureau-acti-
viteiten stopgezet en de vennootschap ging 
vervolgens in vereffening op 29 september 
2014.

(2353) *Fly Travel bvba, Dendermonde werd 

opgericht op 5 juni 1998 door Pelagie De 
Boeck (°1972, ex Sports Travel 1993-1998) 
en Dirk De Vlieger die sedertdien in alle 
discretie en zonder problemen hun cliënteel 
verzorgen.

(2355) Interkontakt & Partners bvba, 
Oudenaarde werd op 20 februari 1981 
gesticht maar startte haar reisbureau-acti-
viteiten slechts in 1998 met Monique Van 
Overmeeren (°1948, ex Neckermann 1982-
1998, zaakvoerder tot 2013) en Giovanni Van 
Cauwenberghe (zaakvoerder tot 2005) die het 
Neckermann kantoor waar zij actief waren, 
in franchise overnamen. In 2010 werden de 
reisbureau-activiteiten beëindigd, maar de 
vennootschap bestaat nog steeds.

(2357) Johan Mertens uit Aalst (°1968, 
ex Gies Reizen 1994-1998) startte zijn 
reisbureau-activiteiten in juni 1998 op basis 
van een onrechtmatige bezetting van een 
bijkantoor van Gies Reizen. Op basis van valse 
of onvolledige documenten verkreeg hij een 
vergunning maar ingevolge een beschikking 
in kortgeding van 17 juli 1998 werd ze later 
opnieuw ingetrokken. Na tal omzwervingen 
startte hij in 2015 met (9035) Vespatravel (zie 
aldaar) maar leverde op het einde van dat jaar 
zijn erkenning opnieuw in. Thans is hij Travel 
Counsellor, wat dan weer eens bewijst dat 
dit soort ketens weinig kieskeurig zijn bij het 
aantrekken van medewerkers.

(5849) *Tucana Travel bvba, Peer (merk-
naam: Maxi Coach Holidays) werd gesticht 
op 20 december 1991 door de gewezen 
buschauffeur Eddy Brouwers (°1957, ex De 
Toerist 1988-1991, ex Maxi Holidays 1991-
1998) en Maria Mombers. De vennootschap 
exploiteerde als franchisenemer eerst het 
bijkantoor van De Toerist en later van Maxi 
Holidays in Peer en verkreeg in 1998 haar 
eigen vergunning toen zij het autocarpro-
gramma van Maxi Holidays overnam. 

1998, 13 juli, Topair
De touroperator Invest Travel/Topair van de 
gebroeders Vandekerckhove (koeltechniekers) 
uit Gent, Monique Van Quickelberghe (°1945, 
ex Omega/Euroworld) en Patrick Hubeau (ex 
Husc Travel) stopt de operaties. Dit bedrijf 
dat in juni 1997 een vergunning kreeg en 
reeds in oktober van hetzelfde jaar door de 
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VVR op de zwarte lijst werd geplaatst, gaat in 
augustus 1998 failliet. Het is het laatste grote 
faillissement die niet door de garantiestelling 
wordt gedekt.

1998, 15 juli, Hello Holidays
Nadat een nieuw management de vereffening 
van Hello Holidays heeft voorbereid, vraagt 
men op 19 maart een concordaat (thans WCO) 
aan dat echter uitmondt in een faillissement 
op 15 juli. Het Hello Holidays avontuur eindigt 
met een financiële kater voor de hoofdaan-
deelhouders (schade ongeveer 2,5 miljoen €), 
de smadelijke aftocht van Ronny Peuteman 
(°1950) en een trauma voor de sector. Het 
is de laatste mislukte poging om een nieuwe 
grote Belgische touroperator op te richten.

1998, 21 augustus, Transamerica
Het faillissement van Transamerica/Voyages 
Baes is één van de pijnlijkste in de geschie-
denis van onze sector. De schuldige, Jean 
Helft (°1935) ooit een gerespecteerd profes-
sioneel, heeft in dit verband al zijn vrienden 
en medewerkers, ook financieel, voor schut 
gezet. Begin mei 2015 kwam hij nog eens in 
het nieuws op een uitermate tragische wijze. 
Hij maakte, uit meedogen, een einde aan het 
leven van zijn, aan kanker lijdende, echtge-
note. De onderzoeksrechter besliste toen om 
hem niet aan te houden.

1998, 27 augustus, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: 
(5793) Class TravelMax Arthur, Knokke – 
(1225) Edito, Mechelen – (2353) Fly Travel, 
Dendermonde – (5781) High Tech, Knokke – 
(5581) Hobo, Leuven – (5787) Holiday Line, 
Brugge – (5011) International Incentive 
Partners, Zaventem – (5759) Phaedra, 
Deurne – (5777) Vamos, Wilrijk. 

1998, september, Garantiefonds
De Sun Groep, Jetair, NUR Touristic en 
Flash Travel (van UPAV voorzitter Varenne) 
kondigen aan dat zij op 1 januari 1999 uit het 
Garantiefonds zullen stappen. Jetair komt later 
op deze beslissing terug.

1998, september, Sabena
CEO Paul Reutlinger (1943-2010) voert de 
zoveelste reorganisatie door. Er worden drie 
business units gevoerd : Sabena Airlines, 
onder de piloot Jacques Drappier en de Britse 

blaaskaak Hugh Fraser; Sabena Hub onder 
Claude Palmero en een derde unit, die nog 
niet werd bepaald.

1998, 8 september, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergun-
ningen toe: cursief niet meer actief als reisbu-
reau - *wordt VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5805, 1019) Amco Travel (2001: Reizen 
*Sarlee) n.v., Hasselt, werd op 2 juli 1998
gesticht door André Martens en Helga De
Munter (°1969) die Isabelle Henckaers
(°1966) belastten met het dagelijks bestuur.
De reisbureau acticiteiten werden al in 2001
stopgezet. Op 3 september 2001 werd de
vennootschap overgenomen door Reizen
Sarlee (zie juli 1979).

(5803) *Brasschaat Travel bvba, Brasschaat 
werd gesticht op 11 augustus 1998 door 
Nathalie Wauters (°1964, ex A1 Reizen) en 
Alfons Peeters. Dit reisbureau rijdt al bijna 20 
jaar een smetteloos parcours.

(5799) Reisbureau *Schoenmaekers 
bvba (2004: *Limburg Travel), Lanaken, 
werd gesticht op 3 juli 1998 door Wouter 
De Wolf (°Surabaya 1953, bestuurder tot 
2001) en de Nederlandse BV Reisbureau 
Schoenmaeckers, vertegenwoordigd door 
Mathieu Schoenmaeckers (°1941). Geertuy 
Peeters (°1963, ex White Reizen 1989-1998) 
werd belast met het dagelijks bestuur. Zij 
werd in juni 1999 vervangen door Voula 
Pandermarakis (°1972) maar slechts een 
maand later trad Maurice Schoenmaeckers 
(°1966) aan, in december 2001 op zijn 
beurt vervangen door zijn vader. De familie 
Schoenmaeckers had er in Nederland al 
een lange carrière achter de rug en had 
op het einde van de jaren negentig haar 
reisketen verkocht aan Hotelplan. Het waren 
gehaaide zakenlui die er geen moeite mee 
hadden bedrijven te beschouwen als pure 
handelswaar en ze te laten vallen wanneer het 
hen  uitkwam. In België gebeurde dit op 15 
november 2010, door faillissement.

(5801) *Trendy Travel  bvba, Opglabbeek, 
werd op 23 april 1998 gesticht onder de 
benaming Travel Shop International door 
Arlette Knoops (°1964, ex Koop Reizen 
Utrecht 1992-1997) en Carlo Bormans. 
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Het bedrijf  functioneerde zonder merk-
bare problemen tot het faillissement op 2 
september 2013.

1998, oktober, BIAC
De top van BIAC (een fusie van BATC en de 
Regie van Luchtwegen), wordt door de rege-
ring aangesteld. Het gaat om: Prof. Dr. Eddy 
Weymeersch (°Melle 1943, SP, voorzitter), Ir. 
Pierre Klees (°1933, ged. bestuurder, één der 
meest invloedrijke logebroeders van België), 
Erich Krisch (°1950, algemeen directeur, 
voormalig topman de Regie der luchtwegen 
en later ook kabinetchef van eerste-minister 
Leterme).

1998, oktober, Toerisme Vlaanderen
Fred Chaffart wordt de derde voorzitter 
van Toerisme Vlaanderen. (zie verder). De 
nieuwe raad van bestuur wordt als volgt 
samengesteld: Annick Bogaert (later kabi-
netsmedewerkster bij minister voor toerisme 
Landuyt, thans directeur bij de Antwerpse 
stadsdiensten) - Luc De Bauw (°1946, toen 
secretaris-generaal van Horeca Vlaanderen) 
- Karel De Meulemeester (°1932, adviseur
VVR) - Enzo Farina (Blankenbergs politicus,
toen Spa. nu VLD) - Luk Frenken (toen
medewerker dienst voor toerisme Limburg,
thans directeur van het openluchtmuseum
van Bokrijk) - Luc Glorieux (°1942, toen
FBAA) - Karina Luytens (kaderlid Vlaamse
Gemeenschapscommissie) - Willy Orlandini
(°1951, directeur Limburg Toerisme) - Michel
Vandendriessche (invloedrijk ACW manda-
taris, toen Vakantiegenoegens, thans Passar)
- Laurence Van Poucke (toen Wagonlits, VLD
politicus) - Daisy Vrominks (°1948, vertegen-
woordiger Plattelandstoerisme).

Zonder stemrecht zetelen: Prof. Dr. Urbain 
Claeys (°1938, administrateur-generaal) 
- Guido Deblaere (°1939, gemeenschaps-
commissaris later secretaris-generaal van het
departement Welzijn) - Alfons Maes (toen
directeur generaal administratie economie)
- Jos Van Rillaer (toen directeur generaal
administratie cultuur) - Prof. Dr. Myriam
Verbeke (zie verder - Jan Verlinden (gemeen-
schapscommissaris) - Diane Verstraete (toen
directeur-generaal buitenlands beleid Vlaamse
Gemeenschap).

Tevens werd de Vlaamse raad voor toerisme 
als volgt samengesteld: als voorzitter Prof. Dr. 
Myriam Verbeke was ooit de eerste titularis 
van een leerstoel toerisme aan de universiteit 
van Rotterdam maar wisselde deze opdracht 
voor deze van gewoon hoogleraar in Leuven. 
Zij werd algemeen beschouwd als één van 
de beste theoretici van het toerisme. Zij was 
de derde voorzitter, na Hilde Bertrand (later 
gouverneur van Limburg) en Fred Daman (zie 
verder). 

Leden: Michel Alboort (Gent, deskundige 
jeugdtoerisme) - Paul Boerjan (1944-2013, 
was top-medewerker van het WES en later 
toerisme ambtenaar van de provincie West 
Vlaanderen) - Annie Ceron (vertegenwoor-
diger van de mutualiteiten en de reisbijstand) 
- Fred Daman (°1935, toen topman van de
Antwerpse Zoo) - Veerle De Boeck (°1970,
toen secretaris-generaal van ABTO) - Christine
De Corte (Penta Reizen, vertegenwopordiger
VVR) - Marc Eerebout (vertegenwoordigde
de campingsector) - Pierre Goffaux (directeur
Toerisme Oost Vlaanderen) - Jan Jassogne
(°1950, ged. bestuuder CIB, vertegenwoor-
digde de vastgoedsector) - Lies Kerkhofs
(°1953, directeur Alten Biesen) - Patrick
Meurrens (toen directeur Westoerisme)
- Gerda Pelosie (Brussels cultuurambte-
naar) - Eric Raes (Oostende) - Marcella
Raets (Maaseik) - Edmond Schepers (toen
docent van Thomas Moore hogeschool)
- Piet Van Cauwenberghe (ACW, toen
Vakantiegenoegens) - Leen Vandeneste
(°1966, toen Arco, thans bankier) - Bert Van
Kerckhove (toeristische dienst van Vlaams
Brabant) - Roland Vermeesch (1942-2006,
toen directeur-generaal van Howest) - Luc
Verwerft (toen directeur van de toeristische
federatie van de provincie Antwerpen). - Piet
Vintevogel (°1970, toen medewerker bij de
FBAA) .

1998, oktober, Sun Groep
Na een conflict met de top van Airtours stapt 
Jan Vancoppernolle (°1957) op bij de Sun 
Groep (hij wordt directeur van Worldspan, later 
bij AXA). Het duo Gerd De Caluwe en Filip 
Goevers (ex Elvia) volgt hem op. 
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Ferdinand (Fred) Chaffart werd 
geboren op 5 februari 1936 in Deurne. Hij 
studeerde handels- en consulaire weten-
schappen aan de Handelshogeschool in 
Antwerpen en beëindigde zijn studies met 
een master diploma aan de universiteit van 
Stanford (V.S.). 

Tijdens zijn zoektocht naar een interes-
sante job werd hij in afwachting verte-
genwoordiger in het ouderlijk verfbedrijf 
maar maakte al snel carrière bij Procter 
& Gamble en de Ippa Bank. In 1979 werd 
hij CEO van de Tiense Suikerfabrieken 
maar toen die, tegen zijn advies in, werden 
verkocht, kreeg hij dezelfde functie bij CRB 
Cement. Vandaar stapte hij over naar de 
Generale Bank waar hij de leidende figuur 
van het directiecomité werd.

In de zoektocht naar een internationale 
constructie was Chaffart voorstander van 
een fusie met de Nederlanse ABN AMRO 
Bank. Het feit dat hem de functie van 
tweede man van deze combinatie was 
beloofd, speelde mee maar de grondmo-
tivering was zijn geloof in het succes van 
deze formule. Hij stootte echter op fran-
cofone tegenstand in de raad van bestuur 
van de Generale, onder leiding van Maurice 
Lippens, die koos voor een coallitie met 
Fortis. Later zou, te laat, het grote gelijk 
van Chaffart blijken.

Rechtlijnig als hij was nam hij in 1998 
ontslag en hield zich voortaan bezig met 
diverse bestuursopdrachten bij de Gevaert 
holding (voorzitter 1999-2008), de VUM, 
crisismanager in de dioxinecrisis en 
tenslotte als laatste voorzitter van de raad 

van bestuur van Sabena. 
Ik heb Fred Chaffart tijdens mijn carrière, 
altijd toevalllig, herhaaldelijk ontmoet. 
De eerste keer bij IPPAb Bank waar de  
directeur in Brugge (+) Dirk Lootens 
een gemeenschappelijke vriend was, bij 
Toerisme Vlaanderen en bij Sabena. Maar 
er was nog een andere toevallige ontmoe-
ting.

Mijn favoriete hotel in Zwitserland is het 
Grand Chalet in Gstaad. Op het einde van 
de jaren negentig bouwden de eigenaars 
er naast een appartementscomplex en 
mijn vriend/directeur raadde mij aan om 
er te investeren. De prijs lag echter boven 
onze financiële mogelijkheden en wij 
gingen niet in op het voorstel tot aankoop. 
Bij een volgend bezoek informeerde ik wie 
nu het appartement waar ik mijn oog had 
op laten vallen, had gekocht en mijn vriend, 
Franz Rosenkogler vertelde mij dat het een 
Belg was. Eventjes naar de naam op de bel 
kijken: en ja ... daar stond Fred Chaffart.

In de bijna tien jaar die volgden 
ontmoetten wij elkaar frequent in Gstaad 
en hadden het avonden lang over het 
verleden van de bankwereld, het toerisme 
en de luchtvaart.

Zelden heb ik iemand ontmoet die zo 
rechtlijnig en beslist maar ook zo hartelijk 
en geïnteresserd was in zijn medemens. 
Hij was super intelligent, enorm belezen en 
had belangstellling voor alles en iedereen. 
Zijn psychologisch doorzicht was fenome-
naal en hij vergistte zich zelden. Fred over-
leed op 22 februari 2010 in Tienen, enkele 
dagen na zijn laaste reis naar Gstaad..

Gerd De Caluwe (°1961) is één van de 
bekendste job hoppers van de sector. Hij 
werkte bij Intertravel-Skiworld, Reizen De 
Buck, Neckermann, de Sun Groep (tot 2003), 
in diverse functies bij Thomas Cook (tussen 
2003 en 2013) en is thans CEO van Sundio/
Sunweb. Filip Goevers was van 1983 tot 

1998 en van 1999 tot 2012 actief in de 
verzekeringswereld en is thans CEO van 
Unijep, een grafisch bedrijf.

1998, 1 oktober, VVR
De VVR betrekt haar nieuwe kantoren in de 
Snellegemsestraat te Zedelgem.
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Wij denken aan:
Een Vlaamse veertiger
Met een hogere opleiding,
Ervaring in de sector,
en Leiderscapaciteiten

Wij bieden:
Misschien wel de boeiendste job in de sector
Misschien wel de “job van uw leven”
Een vergoeding die past bij uw verantwoordelijkheden
De steun van een geëngageerde raad van bestuur en de hulp van 
een bekwaam en gemotiveerd team.

Kandidaturen en CV richten aan

BizPlus:  e-mail patrick@bizplus.be

De VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS (VVR)
zoekt

een (voorzitter) 
CEO (m/v)
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Naar keuze van de betrokkene kan deze functie naast de algemene leiding van 
de vereniging (CEO) ook het voorzitterschap van de vereniging omvatten.
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De zaak 
met toekomst 

kiest voor 
 omnikanaal.

Bij mij haalt u bloemen
gewoon uit de muur.

Nooit meer in de rij 
bij onze frituur.

Smart sporten! Volg 
uw fitnessvorderingen 
met onze app. 

Brillenvideo’s 
met onze klanten 
in de hoofdrol.

Ontdek hoe deze ondernemers 
inspelen op omnikanaal ondernemen 
op www.zaakmettoekomst.be

Waar zitten de consumenten van vandaag zoal op te wachten? Om dat te 
weten te komen, deed Profacts in februari 2016 een marktstudie in opdracht 
van KBC, Unizo en Comeos. Daaruit bleek dat de consumentenverwachtingen 
de afgelopen jaren enorm zijn veranderd. Zo zijn sluitingstijd en niet voorradig 
relatieve begrippen geworden.

Het internet als infobron

Voordat consumenten iets kopen, informeren 
ze zich goed via websites en sociale media. 
Daar vinden ze een schat aan informatie, 
koopwijzers, beoordelingen van andere 
consumenten, enz. 

Kiezen en betalen gaat snel en veilig en 
de levering verloopt razendsnel. ’s Avonds 
iets bestellen dat de volgende dag geleverd 
wordt, is nu al normaal. 

Zien, voelen, ruiken

De groei van e-commerce brengt ook een 
nieuwe trend op gang in de andere richting. 
En die evolueert even snel: onlinespelers 
bouwen fysieke verkooppunten uit en 
investeren daar steeds meer in. Want 
consumenten willen niet alleen virtueel 
winkelen, ze willen de producten ook zien, 
voelen en ruiken. Of ze zijn op zoek naar 
persoonlijk advies van een verkoper.

Klant is keizer

Slechts 12% van de consumenten wil alleen 
online shoppen, en 24% geeft aan alleen 
via klassieke winkels te willen kopen. Dat 
betekent dat 64% van de consumenten 
verkiest om omnikanaal te winkelen, dus 
zowel online als via de klassieke weg. 

De moderne klant is dus niet langer koning, 
maar keizer! Hij kiest het verkoopkanaal 
heel spontaan, naargelang van het tijdstip 
en de plaats waar hij is. Het liefst van al ziet 
hij een geïntegreerd geheel: als hij een 
product koopt in een winkel, moet hij later 
vlotjes een herhalingsaankoop kunnen doen 
op de webshop van diezelfde winkelier en 
vice versa.

Geef uw zaak toekomst

Tegelijk met de marktstudie werd er ook een 
uitgebreide bevraging georganiseerd bij de 
ondernemers. Daaruit bleek dat de helft 
van de handelaars e-commerce als een 
bedreiging beschouwt, terwijl ze het eerder 
moeten zien als een kans. Omni kanaal is 
de toekomst, en daar moet de handelaar 
maximaal op inspelen. 
Zorg er dus voor dat u beide verkoopskanalen 
aanbiedt, zodat uw klanten kunnen 
combineren. Bovendien kunnen uw webshop 
en winkel best in elkaar overlopen, zodat 
de koper een ideale klantbeleving heeft.

Om u daarbij te helpen, lanceert KBC het 
onlineplatform www.zaakmettoekomst.be, 
met informatie en inspiratie rond omnikanaal 
winkelen. Verschillende succesverhalen tonen 
hoe andere ondernemers het aanpakken. 
Experts gaan onder andere in op logistiek, 
marketing, winkelinrichting en betaalsyste-
men. Zin om u te laten inspireren?

Frituur Ferro, Lovenjoel

Fitness Vip-Fit, Gistel

Optiek Cardoen, Beselare

Bloembinderij De Ridder, Lanaken
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Reis in Economy Privilege.
• Eerste rijen van de Economy cabine
• Rugleuning verder verstelbaar en extra beenruimte
• Verfijnde gastronomische ervaring, persoonlijke verzorgingsset, aperitief en veel meer

LEG JEZELF  
IN DE WATTEN.

brusselsairlines.com
of je reisagentschap.

http://brusselsairlines.com/

