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Groepsreizen maar
dan helemaal anders
Argentinië · Australië · Belize
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Guatemala · Ijsland · India
Indonesië · Iran · Japan · Kirgizië
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Boodschap
van de voorzitter
Het streven naar continuïteit is verstandig,
een goed bezette reservebank is nuttig,
maar nieuwe mensen met de bijhorende frisse
ideeën zijn absoluut noodzakelijk.

Het is vandaag, hopelijk, de derde en laatste
maal in de geschiedenis van de VVR, dat ik mijn
afscheid als voorzitter aankondig.
Dit gebeurde voor het eerst in 1985, na tien jaar
voorzitterschap, toen ik de functie overdroeg aan
Walter Raspoet, toen directeur generaal van Ultra
Montes. Ondertussen is Ultra Montes verdwenen,
Walter gelukkig nog niet.
In oktober 1991 was Walter Raspoet, die
toen directeur generaal van Wirtz Reizen was
geworden, genoodzaakt om afscheid te nemen,
dit ingevolge het faillissement van zijn werkgever.
Hij werd opgevolgd door Piet Daels (+1994),
eigenaar van D&D Reizen (ondertussen ook
failliet). Piet vormde echter een bedreiging
voor het onafhankelijk voorbestaan van de
VVR en werd in september 1992 door de raad
van bestuur afgezet. Ik werd toen als interim
voorzitter aangesteld.
Dit interim duurde bijna vier jaar tot ik, op 18
juli 1996, voor een tweede maal afscheid nam
en door Luc Demuynck van Penta Reizen werd
opgevolgd. Luc oefende deze functie gedurende
twaalf jaar op een schitterende wijze uit en
maakte in november 2008 plaats voor Jan Van
den Abeele; toen eigenaar van Focus Reizen.
Maar dan sloeg de familie Daels opnieuw toe!
Het faillissement van Squatra, het fusiebedrijf van
drie Gentse reisbureaus, waaronder Focus Reizen
en D&D Reizen, was ongetwijfeld te wijten aan
het wanbeleid van Luc Daels.
Op 12 december 2013 zag Jan Van den Abeele
zich dan ook genoodzaakt om ontslag te nemen.
Wie was opnieuw de “depanneur van dienst” …
uw dienaar!

Ik heb dat ingezien in 1985 en Walter Raspoet
was inderdaad een vernieuwer.
Ik heb dat ingezien in 1992 en Luc Demuynck
was en is ongetwijfeld een rijke bron van inspiratie.
Ik heb dat ingezien in 2013 en na een lange
zoektocht ben ik, samen met onze raad van
bestuur en vrijwel de ganse sector, ervan
overtuigd dat de man die u zopas hebt verkozen
tot bestuurder van de VVR, onze wissel op
de toekomst is …
Wij, Bart, Fien, Anke, Laure en ik, werken nu
ruim twee maand samen met Koen. Wij zijn
allen aangenaam verrast over zijn kennis,
gedrevenheid en inzet en wat de dames betreft,
zijn onmiskenbare charme. Er is dan ook geen
enkele twijfel dat hij op de volgende raad van
bestuur, die doorgaat op 24 augustus e.k.,
unaniem zal verkozen worden tot gedelegeerd
bestuurder-CEO van uw beroepsvereniging.
Op dezelfde raad van bestuur zal ik mijn ontslag
indienen als voorzitter en kandideren voor de
post van penningmeester, want ik ben niet moe,
niet uitgeblust en vertoon nog geen tekenen van
dementie. Wel is mijn gemiddeld wandeltempo
van 7 tot 5,5 km per uur teruggevallen en is mijn
reactiesnelheid lichtjes verminderd.
Ik blijf als zodanig beschikbaar zolang de raad
van bestuur en de nieuwe CEO dit wensen,
maar niet meer in een leidende maar in een
dienende functie en ook als levende hard disk
en als raadgever in verband met de juridische
aspecten van onze beroep.
Een afscheidsfeest met bijhorend geschenk
en/of de titel van erevoorzitter zijn dus
aan mij niet besteed en van mijn kant zijn
dankbetuigingen aan de leden, de bestuurders
en medewerkers nog niet aan de orde.

@ VVReisbureaus
VerenigingVlaamseReisbureaus
www.vvr.be

EDITO

Toespraak op de Statutaire Algemene
vergadering van de VVR op 8 juni 2017
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			 De Europese
“passagiersrechten
verordening”
1. INLEIDING
Uit de ervaringen bij de VVR blijkt dat er bij de
reisagenten een groot gebrek is aan kennis
betreffende de reiswetgeving. Dit leidt tot talrijke
vragen om bijstand die echter meestal vijgen
na Pasen zijn, want doorgaans is het kwaad al
geschied d.w.z. een verkeerde of achterhaalde
benadering van het (juridisch) probleem door
de reisagent.
Deze toestand is ook een beetje onze eigen
schuld. In afwachting van een nieuwe richtlijn
pakketreizen is de verplichte VVR-cursus
reiswetgeving immers al een tijdje opgeschort.
Wat de nieuwe (gediplomeerde) medewerkers in
de reisbureaus betreft, stellen wij vast dat

het vak wetgeving ofwel door de betrokkene als
onbelangrijk en/of vervelend werd beschouwd,
ofwel door hun docenten slecht of niet werd
aangebracht.
In het hiernavolgend artikel proberen
wij de Verordening nr. 216/2004 van
11 februari 2004 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels inzake
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij
instapweigering en annulering of langdurige
vertraging van vluchten, ook de Europese
passagiersrechtenverordening genoemd,
verder in deze tekst omschreven als
DE VERORDENING, te verduidelijken.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met,
soms recente, uitspraken van het Europees Hof
voor Justitie.

2. RECHTSINSTRUMENTEN

a) het Verdrag van Montreal van 28 mei
1999 tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationaal
luchtvervoer.
Dit verdrag, dat door de E.U. op 5 april
2001 werd goedgekeurd, bepaalt de
aansprakelijkheid van de luchtvervoerders en
bepaalt regels voor vertraging van passagiers
en bagage, alsook voor overlijden en/of letsels
aan passagiers en schade aan hun bagage.
NOTA
Ongeveer 60 landen hebben het Verdrag van
Montreal geratificeerd. De landen die dit (nog)
niet hebben gedaan vallen (nog) onder het
Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929
en haar talrijke aanpassingen (Protocollen).

b) De Richtlijn 90/314 van 13 juni 1990
betreffende pakketreizen, met inbegrip van
vakantiepakketten en rondreispakketten,
gekend onder de benaming Pakketrichtlijn,
omgezet in de Belgische wetgeving door
de Wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, gekend onder de benaming
Reiscontractenwet, die ten laatste begin
2018 zal vervangen worden door een nieuwe
reiscontractenwet op basis van de Richtlijn
2015/2302 van 25 november 2015
betreffende pakketreizen en gekoppelde
reisarrangementen.

3. TOEPASSINGSGEBIED
VAN DE VERORDENING
a) De Verordening slaat op alle vluchten, zowel
lijndiensten als charters, ook deze die een
onderdeel uitmaken van een pakketreis, maar
dan wel rekening houdend met punt b) en c).
b) De Verordening slaat op alle vluchten die
vertrekken vanuit een luchthaven gelegen
in een EU-Lidstaat, Noorwegen, Zwitserland
en IJsland (ook communautaire luchtvaartmaatschappij genoemd).

c) De Verordening slaat ook op alle vluchten
die vertrekken vanuit een luchthaven
gelegen buiten een EU-Lidstaat, Noorwegen,
Zwitserland en IJsland met als bestemming een luchthaven in een EU-Lidstaat,
Noorwegen, Zwitserland en IJsland en die
worden uitgevoerd door een communautaire
luchtvaartmaatschappij.
d) De heen- en terugvlucht moeten apart
worden behandeld, zelfs al staan ze op
één ticket. Als zowel de heen- als terugvlucht
getroffen worden ontstaan er dus twee
dossiers (Europees Hof Justitie 10.97.2007
zaak Schenkel).
e) Het betreft altijd de luchtvaartmaatschappij
die effectief de vlucht uitvoert.
NOTA
Bijv.: een vlucht van New York Newark naar
Brussel, uitgevoerd door United Airlines maar
met een SN-vluchtnummer valt niet onder
de Verordening.
Een vlucht die normaal door een
communautaire luchtvaartmaatschappij
wordt uitgevoerd maar door bijzondere
omstandigheden wordt uitgevoerd door een
(toevallig) vervangtoestel van een andere
maatschappij valt wel onder de
Verordening.

f) De reiziger moet beschikken over een
bevestigde reservering en moet de checkin
formaliteiten tijdig hebben vervuld.
g) Gratis tickets of tarieven die niet aan een
publiek tarief toegankelijk zijn (bij AD tickets)
vallen niet onder de Verordening.
h) De verplichtingen voortspruitend uit
de Verordening kunnen door de
luchtvaartmaatschappij, bijv. door hun
Algemene Voorwaarden, niet worden
beperkt of teniet gedaan.
i) Bij problemen dient de betrokken
luchtvaartmaatschappij de reiziger schriftelijk
over zijn rechten te informeren.

JURIDISCH

De Verordening (= een Europese wet) is er niet
zomaar gekomen. Zij vormt een stap in
de uitbreiding van de consumentenrechten en
werd voorafgegaan door:
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4. ANNULERING
a) Definitie: het niet uitvoeren van een geplande
vlucht waarop ten minste één plaats was
geboekt.
b) De luchtvaartmaatschappij is er toe gehouden:
➵ zo snel mogelijk terug te betalen of een
andere voor de reiziger passende vlucht
aan te bieden en
➵ bijstand te bieden bestaande uit minstens
eten en drinken, 2 telefoons/faxen/emails
en adequate informatie en
➵ voor zover aangewezen: hotelaccommodatie en transfer en
➵ een financiële compensatie uitbetalen ten
bedrage van:
- 250 € voor vluchten van minder dan
1.500 km;
- 400 € voor intracommunautaire vluchten
(binnen de E.U. en Noorwegen, Zwitserland,
IJsland) van meer dan 1.500 km;
- 400 € voor andere vluchten van
1500 tot 3500 km;
- 600 € voor alle andere vluchten.

NOTA
De financiële compensatie is niet
verschuldigd indien:

JURIDISCH

a) de reiziger tijdig werd verwittigd.
➵ met “tijdig” wordt bedoeld, meer dan
twee weken voor de afreis;
➵ indien de annulering tussen de twee
en één week voor afreis wordt gemeld
en er een andere vlucht wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor
de geplande vertrektijd vertrekt en niet
meer dan vier uur later dan de geplande
aankomsttijd aankomt;
➵ indien de annulering minder dan één
week voor afreis wordt gemeld en er
een andere vlucht wordt aangeboden
die niet eerder dan een uur voor
de geplande vertrektijd vertrekt en
niet meer dan twee uur later dan de
geplande aankomsttijd aankomt, geldt
de Verordening niet.
b) de luchtvaartmaatschappij beroep doet
op buitengewone omstandigheden.

NOTA vervolg
Een technisch defect kan enkel onder het
begrip “buitengewone omstandigheden”
vallen indien het probleem voortvloeit uit
gebeurtenissen die wegens hun aard of hun
oorsprong niet inherent zijn aan de normale
uitoefening van de activiteit van de luchtvaartmaatschappij en waarop deze geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen
(Hof Justitie 22.12.2008 zaak Wallemin).
Een technisch probleem dat zich plotseling
heeft voorgedaan, niet aan gebrekkig
onderhoud is toe schrijven en evenmin
tijdens een regulier onderhoud is ontdekt,
valt niet onder het begrip “buitengewone
omstandigheden” (Hof Justitie, 11.09.2015,
zaak van der Lans).
In verband met de uitbarsting van de
IJslandse vulkaan stelde het Hof van Justitie
dat dit inderdaad een “buitengewone omstandigheid” was. Het Arrest voegde er echter aan
toe: “De bijstandsverplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen blijven bestaan in geval
de “buitengewone omstandigheden” lang
aanslepen. Indien de luchtvaartmaatschappij
haar bijstandsverplichtingen niet nakomt
kan de passagier aanspraak maken op een
vergoeding voor noodzakelijke, passende en
redelijke kosten” (Hof Justitie 31.01.2013
zaak McDonaugh).
In tegenstellling tot een advies van de
advocaat-generaal van het Europees
Hof van Justitie van 28 juli 2016 in de zaak
Peskova, waarbij een birdstrike, waardoor
een vertraging van meer dan drie uur
ontstaat als geen “bijzondere omstandigheid”
werd gekwalificeerd, heeft het Hof op
4 mei 2017 geoordeeld dat het hier
WEL een “bijzondere omstandigheid”
betreft en de luchtvaartmaatschappij dus
GEEN compensaties dient uit te betalen
aan de reiziger.
Een botsing met een mobiele vliegtuigtrap is
geen “buitengewone omstandigheid”
(Hof Justitie 19.12.2014 zaak Siewert).

c) Ook als het vliegtuig is vertrokken en moet
terugkeren naar de luchthaven van vertrek is
er sprake van annulering (Hof Justitie 13.11.
2011 zaak Soussa Rodriguez).
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5. INSTAPWEIGERING
a) Definitie: weigering om de reiziger te
vervoeren zonder redelijke gronden.
Redelijke gronden zijn: gedrag van
de passagier, ontoereikende
reisdocumenten, enz.).
b) De luchtvaartmaatschappij is verplicht
een oproep te doen aan de niet-geweigerde
reizigers om hun vlucht op te geven ten
gunste van “geweigerde” reizigers.
c) De “vrijwilligers” hebben recht op:
➵ terugbetaling of een andere voor
de reiziger passende vlucht;
➵ bijstand bestaande uit minstens eten en
drinken, 2 telefoons/faxen/emails en
adequate informatie;
➵ voor zover aangewezen:
hotelaccommodatie en transfer.
d) de geweigerde reiziger heeft recht op:
➵ snelle terugbetaling of een andere voor de
reiziger passende vlucht en
➵ bijstand bestaande uit minstens eten en

“ Een botsing met een
mobiele vliegtuigtrap is geen
buitengewone omstandigheid”
drinken, 2 telefoons/faxen/emails en
adequate informatie en
➵ voor zover aangewezen:
hotelaccommodatie en transfer en
➵ een financiële compensatie ten
bedrage van:
- 250 € voor vluchten van minder dan
1.500 km;
- 400 € voor intracommunautaire vluchten
(binnen de E.U. en Noorwegen,
Zwitserland, IJsland) van meer dan
1.500 km;
- 400 € voor andere vluchten van
1500 tot 3500 km;
- 600 € voor alle andere vluchten.
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6. LANGDURIGE VERTRAGING
(Europees Hof Justitie 19.11.2009 zaak
Surgeon - 23.10.2012 zaak Nelson)
a) Definitie: Aankomsttijd: het tijdstip waarop
ten minste één vliegtuigdeur opent en de
passagiers op dat tijdstip het toestel verlaten
(Hof Justitie 09.09.2012 zaak Henning).
b) De reiziger heeft dezelfde rechten als
bij annulering (zie punt 4.) indien de
vertraging:
➵ meer dan twee uur bedraagt voor een
vlucht van minder dan 1500 km;
➵ meer dan drie uur bedraagt voor een vlucht
van 1500 tot 3500 km;
➵ meer dan vier uur bedraagt voor alle
andere vluchten.
c) indien de reiziger afziet van de vlucht: snelle
terugbetaling of een andere voor de reiziger
passende vlucht en
d) bijstand bestaande uit minstens eten en
drinken, 2 telefoons/faxen/emails en
adequate informatie en

e) voor zover aangewezen: hotelaccommodatie
en transfer.
NOTA
Bij langdurige vertraging heeft de reiziger
geen recht op compensatie.

7. DIVERSE
a) De Verordening is van toepassing
onverminderd het recht van de reiziger op
nog andere compensatie, voortspruitend uit
andere wetgeving.
b) Eventueel kan de compensatie uit hoofde van
de Verordening in mindering worden gebracht
bij een verdere compensatie.
c) Bij flight only staat het de reiziger vrij
om zijn werkelijke en bewezen schade
voor vertraging te vorderen bij de luchtvaartmaatschappij uit hoofde van het Verdrag van
Montreal.

DE HOOGVLIEGER 241

8. AANSPREEKPUNTEN
Aangezien het hier een zuiver “reizigersrecht”
betreft kan, in principe, enkel de reiziger (dus
niet het reisbureau) zijn rechten afdwingen.
De klacht dient dus door de reiziger zelf te
worden geformuleerd en ingediend op de hierna
volgende wijze:

e) Bij een pakketreis kan de reiziger
de compensatie vorderen van de
luchtvaartmaatschappij. Hij kan dit niet
vorderen van de reisorganisator.
f) Bij een pakketreis kan de reiziger zijn
werkelijke en bewezen schade voor
vertraging, instapweigering of annulering
vorderen bij de luchtvaartmaatschappij of bij
de reisorganisator.
g) Zowel de luchtvaartmaatschappij als de
reisorganisator zijn bijstand verschuldigd aan
de reiziger.
h) In geval van overmacht kan de reisorganisator
de bijstandskosten ten laste leggen van de
passagier. De luchtvaartmaatschappij kan dit
niet.

a) de overheid
De bevoegde overheid kan alleen optreden
na de feiten, zij levert dus geen bijstand op de
luchthaven. De bevoegde dienst is:
FOD Mobiliteit en Vervoer,
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)
Strategische Cel - Passagiersrechten
City Atrium (6de verdieping - locker PAX)
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel.
b) Claim bureaus
Er zijn een aantal privé bedrijven die, tegen
vergoeding (doorgaans een percentage van
het geëiste bedrag), de reiziger bijstaan om
hun rechten te vrijwaren. Sommigen zijn
betrouwbaar, over anderen hebben wij onze
twijfels. Informeer bij de VVR voor de “goede
adressen”.

JURIDISCH

d) Bij flight only staat het de reiziger vrij om
zijn werkelijke en bewezen schade voor
instapweigering en annulering te vorderen
bij de luchtvaartmaatschappij uit hoofde van
het gemeen recht.

- de reiziger moet tijdens de feiten zelf, zijn
rechten opeisen. Wat betreft “bijstand en/of
verzorging” lukt dit meestal wel. Compensaties
worden vrijwel nooit ter plaatse geregeld;
- zo snel mogelijk na de reis de klacht indienen
bij de luchtvaartmaatschappij. Indien de
luchtvaartmaatschappij een vestiging heeft in
België, liefst in België:
- indien de klacht door de luchtvaartmaatschappij niet bevredigend wordt behandeld
kan men klacht indienen bij:

Antoon van Eeckhout
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“Wij Belgen zijn
véél te bescheiden”
Interview met
Bernard Gustin
(ceo Brussels Airlines)
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Interview met Bernard Gustin
(ceo Brussels Airlines)									

“ Veel airlines luisteren niet
naar hun klanten, wij doen
dat wel.”

Wie is Bernard Gustin?
Vijftien jaar geleden mocht ik van heel dichtbij
meewerken aan de set-up van Brussels Airlines
en ondertussen heb ik een nauwe band
opgebouwd met het bedrijf en met de mensen
die er werken. Ik voel me erg betrokken en
ik probeer de airline te runnen alsof het mijn
eigen KMO was. De job brengt mij dagelijks
grote vreugde, temeer omdat het allemaal
in een collegiale en prettige sfeer verloopt.
Brussels Airlines is duidelijk een wij-verhaal
geworden en als klap op de vuurpijl zijn wij na
een verloving van 8 jaar nu inderdaad sinds
kort gehuwd met Lufthansa, waardoor wij extra
kansen en opportuniteiten krijgen om binnen de
groep mee te werken aan een veelbelovende
toekomst. Ik ben blij dat wij de kans hebben
gekregen om in de komende jaren deze rol te
spelen en een competitieve airline te kunnen
blijven uitbouwen.
Bestaat de kans dat Brussels Airlines een
nieuwe naam krijgt?
De naam Brussels Airlines heeft het tot dusver
goed gedaan als je het mij vraagt. Zowel in
België als in Afrika is Brussels Airlines een
sterke merknaam waarmee wij een behoorlijk
fraaie reputatie hebben weten op te bouwen.

Vandaag weet iedereen waarvoor Brussels
Airlines staat: een dynamische en competitieve
airline die hemel en aarde beweegt om
naadloos aan te sluiten op de behoeftes
van de klanten.
Een nieuwe naam zou volgens mij enkel
zin hebben als wij een heel nieuwe ambitie
zouden willen vervullen. Ik verwijs in dit opzicht
graag naar Pairi Daiza - het nieuwe Paradisio
- omdat het park onder de bezielende leiding
van Eric Domb, een heel andere inhoud heeft
gekregen en dus ook aan een nieuwe naam
toe was.
Eurowings dus?
De grote baas van Lufthansa heeft zich al
meer dan eens laten ontvallen dat het een
gek idee zou zijn om Brussel als sterke
Belgische en zelfs Europese verankering uit
de airlinenaam te halen.
Wat zijn nu precies de grootste uitdagingen
voor de toekomst?
Vandaag zijn wij een van de snelst groeiende
airlines in Europa en wij moeten deze steile
klim kunnen verderzetten. De voorbije 15 jaar
hebben wij 79 miljoen passagiers vervoerd:
bijna 70 miljoen binnen Europa, ruim 8 miljoen
tussen Brussel en Afrika, en iets meer dan
1 miljoen richting Noord-Amerika, dat sinds
midden 2012 in het netwerk zit.
De vloot bestaat nu uit meer dan 50
vliegtuigen, waaronder 10 langeafstandstoestellen. Komende zomer worden meer dan
100 bestemmingen aangevlogen, waarvan
21 intercontinentale: 17 in Afrika, 3 in
Noord-Amerika en sedert einde maart ook
het Indiase Mumbai. Het aantal werknemers
groeide van 1.400 in februari 2002 naar meer
dan 3.500 nu.

IN DE KIJKER

Voor Bernard Gustin - een ondernemer zonder
aandelen, zoals hij zichzelf graag noemt - is
2017 ongetwijfeld een jaar van mixed feelings.
Enerzijds is daar de (feest)vreugde rond het
15-jarig bestaan van de airline en de 5de
verjaardag van diens ceo-‘leiderschap’, maar
anderzijds is er de aanhoudende commotie
rond de geluidshinder rond de luchthaven
van Zaventem en ook nog de turbulentie rond
de toekomst van Brussels Airlines in het hele
Lufthansa-verhaal.

“ Ik denk dat ik minder stipt ben
dan onze vliegtuigen.”

Wij willen in 2018 de kaap van 10 miljoen
passagiers halen en deze groei betreft zowel
leisure als corporate. Als specialist op Afrika,
zullen wij nu voluit geruggensteund door
Lufthansa, ons succesverhaal op het Afrikaanse
continent ongetwijfeld nog een extra dimensie
weten te geven.

IN DE KIJKER

Wat verwacht u van Mumbai?
Ik hoop dat het een gelijkwaardig verhaal
wordt als met New York, dat wij in 2012 aan
ons netwerk hebben toegevoegd. Ik had toen
vooropgesteld dat wij binnen de twee jaar over
een rendabele route zouden moeten kunnen
spreken en dat is ook zo gebleken. Mumbai is
opnieuw een grote uitdaging, een duidelijke
opportuniteit nu Jet Airways naar Schiphol
is verhuisd. Bovendien is er in India sprake
van een sterk groeiende economie en verder
is er ook een grote diamantmarkt, wat een
verbinding met België onmisbaar maakt.
Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf
waarop u blijft hameren?
Veel airlines luisteren niet of amper naar
hun klanten. Wij doen dat wel en wij weten
ondertussen beter dan wie ook wat klanten
willen: goede service en een juiste prijs. Wij
willen niet per se de goedkoopste zijn, maar
bij ons is de ‘extra smile’ en de ‘persoonlijke
service’ inbegrepen.
Vroeger telde men schaapjes om te kunnen
slapen. In de Brusselse rand telt men
vandaag de vliegtuigen, maar men slaapt
naar verluidt niet meer…
Als ik ‘s morgens ga joggen tel ik de vliegtuigen
die vertrekken en ‘s avonds tel ik ze opnieuw en
ben ik blij dat ze allemaal opnieuw veilig geland
zijn. Ik bedoel maar dat wij die hele hetze
over de geluidshinder rond Zaventem moeten
oppassen dat wij uiteindelijk niet in onze eigen
voet schieten. Wij zouden beter trots zijn op wat
Zaventem betekent.

Schiphol heeft 62 miljoen passagiers per jaar
en daar kan het wel. Wij zijn te weinig trots
op onszelf. Laat het me illustreren met een
boutade. Op het WK voetbal in Rio zeiden
de Belgen dat zij blij waren erbij te zijn, terwijl
de Nederlanders zich afvroegen tegen wie
ze de finale zouden spelen. Wij Belgen zijn véél
te bescheiden. Daar moet aan gewerkt worden!
Ik reken erop dat de bestuursorganen in
de toekomst een modus vivendi ontwikkelen
waarmee iedereen kan leven.
Kunnen we straks bij Brussels Airlines ook
concerten en evenementen boeken?
Maar dat kan nu al. Kijk naar het fantastisch
succesvehaal van Tomorrowland, waarbij wij
als airline veel meer doen dan mensen van
A naar B brengen. Het is onze taak om te
beantwoorden aan behoeftes in de markt en
op die manier wordt het een win/win-situatie
voor alle betrokkenen.
Daarnaast hebben wij in 2014 de b.gift in de
markt gezet. Van deze ‘cadeau-voucher’, die kan
ingeruild worden voor een retourvlucht naar één
van onze 33 citytrip-bestemmingen, worden er
nu jaarlijks 12.000 stuks verkocht.
Elke dag topsport moeten leveren door
op te boksen tegen de concurrentie, hoe
vermoeiend is dat wel?
Ik kan niet ontkennen dat ik ‘s avonds soms wel
eens wat vermoeid ben, maar ‘s ochtends ben ik
opnieuw paraat om er enthousiast tegenaan te
gaan. Bovendien beschik ik over een fantastisch
team. Wij zijn één grote familie geworden.
Bent u niet bang van een eventueel
samenwerkingsverband met Ryanair,
easyJet en Norwegian?
Eigenlijk ben ik van niets of niemand bang.
Nu wij volledig deel uitmaken van de Lufthansa
Group zijn wij immers nog beter gewapend voor
de toekomst.

DE HOOGVLIEGER 241

Hoelang wilt u het nog doen?
Er is een verschil tussen willen en mogen, maar
ik ben mij meer dan wie ook bewust van de
kwetsbaarheid van mijn positie en ik zeg altijd
dat ik in mijn bureau een doos heb staan waarin
ik onmiddellijk al mijn persoonlijke spullen zou
kunnen inpakken mocht dit nodig zijn.
Alhoewel het er de jongste jaren wel wat veel
zijn geworden… Veel belangrijker dan de positie
die ik bekleed is de dagelijkse kick die ik krijg
door de hechte onderlinge samenwerking en de
geweldige sfeer waarin er bij ons gewerkt wordt.
Komt de reisagent nog ergens voor in het
Brussels Airlines-verhaal?
Maar natuurlijk. De reisagent blijft ons belangrijkste distributiekanaal, maar zij of hij moet er wel
voor zorgen dat er een toegevoegde waarde naar
de klant wordt overgebracht. Ik verwijs hier bijv.
naar Connections, die een concept in de markt
heeft gezet dat absoluut aanslaat, of naar Club
Med, waarvoor wij een joint skiproduct hebben
ontwikkeld. De reisagent doet er goed aan om in
te spelen op onze nieuwe bestemmingen zoals
Armenië en nu ook Mumbai. Met Thomas Cook
hebben wij een partnership voor Bike For Africa

en ook met TUI zijn er interessante initiatieven
waar de reisagent zijn voordeel kan mee doen.
We beschikken overigens over een afzonderlijke
afdeling waar 20 medewerkers aan de slag zijn
die dagelijks het contact met de reisagenten
onderhouden over de 4 producten van de groep,
meer bepaald Brussels Airlines, Lufthansa,
Austrian en Swiss.
Wat was uw mooiste reis ooit?
De tweejaarlijkse Bike For Africa dat wij telkens
met 20 business leaders en 45 medewerkers
van Brussels Airlines tot een goed einde weten te
brengen. Dit jaar reden we 400 km tussen Dakar in
Senegal en Banjul in Gambia. Dit sportief evenement bracht overigens 150.000 € op voor een
goed doel. Ik kijk telkens uit naar een nieuwe editie
en ik ga regelmatig ook trainen met de fiets want
het blijft hoe dan ook een sportieve prestatie.
Bestemmingen die u zeker (nog) eens
wil zien?
Ik ben nu eenmaal een fan van Afrika en in
Rwanda wil ik naar de gorilla’s. Daarnaast wil ik
ooit eens langer dan één dag naar India, zeker
nu we Mumbai aanbieden.
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Ik ben in het verleden weliswaar al
zesmaal in India geweest, maar het was telkens
om te vergaderen en daarna onmiddellijk
weer huiswaarts. Ook naar Baltimore wil ik nog
terug, ik heb daar gestudeerd.
Tijd voor hobby’s?
Ik heb altijd veel aan sport gedaan,
vroeger atletiek met 400 m horden, nu fietsen,
squash, tennis, joggen en ik ga graag skiën
met mijn kinderen.
Mocht u een dier zijn?
Geen idee. Misschien iets met vleugels…
Wat is uw meest onhebbelijke
karaktertrek?
Ik denk dat ik minder stipt ben dan onze
vliegtuigen.
Op wie of wat bent u bijzonder fier?
Privé op mijn gezin, professioneel dat ik mede
aan de basis lig van het succesverhaal van
Brussels Airlines en dat ik dat verder met alle
collega’s mag uitwerken.

“ Ik hou niet van mensen die
over een halfleeg glas praten
terwijl het halfvol is.”

Wat maakt u ongelukkig?
Mensen die over een halfleeg glas praten terwijl
het halfvol is.
Uw favoriete boek en waarom?
Ik lees graag historische werken. Vandaar
dat ik een grote fan ben van de boeken van
Dominique Lapierre en Larry Collins.
Wat houdt u ‘s nachts wakker?
Niet de vliegtuigen, maar veeleer de zware
beslissingen die een ceo soms moet nemen met
al de gevolgen vandien, gezien de verantwoordelijkheid naar het bedrijf toe. Als ik een beslissing
neem die achteraf bekeken niet de beste was
dan is dat voor een stuk toch een wissel op onze
toekomst. Mumbai op de kaart zetten betekent
een investering van ongeveer 30 miljoen €. Een
bedrag dat je wel eens enkele uren slaap kan
kosten. Dat was overigens ook het geval toen we
New York opstartten. Ik heb toen één nacht geen
oog dichtgedaan.
Kan u volgende personen of
organisaties omschrijven in
een paar woorden?
Lufthansa: sterke aandeelhouder en
fantastische patron
Ryanair: een concurrent
easyJet: een andere concurrent
Eurowings: de toekomst
Antoon Van Eeckhout: DE patriarch
Koen van den Bosch: DE man
VVR: loyale partner

2017: Grootste én kleinste brochure ooit !

MAAR wordt aangevuld door een
vol met aanvullende informatie

Latin America

colours Latin America

Travel
Travel
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven,
met zowel
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers

Cosmic Travel

DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde
voorraad
Cosmic
Cosmic ver-

The future
has arrived

INTERACTIEVE WEBSITE
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.

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met
© Foto’s cover:Image Select

Uw reisagentschap:

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

• 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 2017)
• 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
www.comsa.be • tel. 058-28 96 66 • info@comsa.be

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.

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.
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GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
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PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA
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Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2017 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 

Wij zijn steeds en graag tot uw dienst!
T 054 54 00 00 - F 054 54 00 01
info@cosmic.travel

www.cosmic.travel
Exclusive Destinations
Afrika 2016 - 2017

2017

Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels (waarvan 100 nieuwe!)
- Focus op o.m. Mallorca (20 hotels), Corsica & Costa Brava
- Rondreizen: o.m. Corsica, Zuid-Spanje, Oman, Thailand,
Vietnam, Bali,...
- Canada & USA à la carte: hotels, huurwagens, mobilhomes,
gidsen,...
- Golfspecialist
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet
• 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
Exclusive Destinations
Middellandse Zee I 2017 - 2018
Spanje • Portugal

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
w w w. exc l u s ive - de st in a t ion s . b e
w w w. exc l u s ive - de st in a t ion s . n l

Exclusive Destinations
Middellandse Zee II 2017
Italië

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . b e
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . n l

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . b e
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . n l

Exclusive Destinations
Worldwide 2017 - 2018
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • USA • Cruises

Luxe - Charme - Golf - Wellness - Gastronomie
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . b e
w w w. exc lu s i ve - d e st i n a t i o n s . n l
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Wie op zoek is naar nieuwe bestemmingen
zal ongetwijfeld haar/zijn voordeel doen met
het feit dat het mysterieuze, fascinerende en
ongerepte Armenië nu door Brussels Airlines
wordt aangevlogen.
Wij gingen dan ook te rade bij Travel
Sensations, een touroperator die van kwalitatieve belevingsreizen zijn handelsmerk heeft
gemaakt en ondertussen Armenië als zijn
broekzak kent.
Sedert eind maart 2017 vliegt Brussels
Airlines naar Armenië. De hoofdstad van het
fascinerende land in de onvolprezen Kaukasus
was tot nog toe niet verbonden met Brussels
Airport. Wekelijks is er een vlucht op zaterdag en
in de zomermaanden eveneens op dinsdag.
Wie naar het land wou reizen of vanuit Armenië
naar België wilde komen was genoodzaakt om
vluchten te combineren via andere luchthavens.
Met deze nieuwe rechtstreekse vlucht komt
Brussels Airlines tegemoet aan de belangrijke
marktvraag van o.m. de Armeense diaspora in
ons land en in de buurlanden.
De nieuwe route is uiteraard ook goed nieuws
voor enkele Belgische touroperators en
reisagenten die toeristische reizen naar Armenië
verzorgen of dit plannen.

Praktische gegevens: Brussel-Jerevan
vluchtnummer SN2899, vertrek om 18.40h
en aankomst om 01.10h Jerevan-Brussel:
vluchtnummer SN2900, vertrek om 02.00h en
aankomst om 05.00h. Er wordt gevlogen met
een Airbus A320 , vluchtduur: 4u30 à 5u.
COMMENTAAR TRAVEL SENSATIONS
Pierre Coussement (product manager):
“Travel Sensations organiseert reeds sedert een
aantal jaren reizen naar Armenië voor kleinere
groepen en individuelen. Als opkomende
toeristische bestemming geniet Armenië
momenteel duidelijk van een groeiende
interesse, gelieerd aan de nieuwe belangstelling
voor Iran en de schrik voor veel andere
bestemmingen in de buurt.
De komst van de rechtstreekse SN-vlucht zal
ongetwijfeld bijdragen om de banden tussen de
België en Armenië nauwer aan te halen.
Armenië is in de eerste plaats een bestemming
voor reizigers die tuk zijn op cultuur, natuur
en rondreizen. Geruggensteund door onze
plaatselijke correspondenten kan Travel
Sensations prat gaan op een grondige kennis
van de bestemming. Op onze vernieuwde
website www.travel-sensations.com bieden wij
twee programma’s aan maar wij verkopen vooral
à la carte reizen waarbij iedere reis uiteraard
aangepast wordt aan de verwachtingen en het
profiel van de klant.
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Met Brussels Airlines
rechtstreeks naar

Wij zijn niet echt voorstanders van een selfdrive,
gezien de soms moeilijke of afgesloten wegen,
maar raden veeleer het inhuren van een chauffeur en desgewenst ook een gids aan. Een
dergelijke begeleiding zorgt er ook voor
dat je op plaatsen komt waaraan je anders
makkelijk voorbijgaat en terzelfdertijd is het
een uitstekende introductie om kennis te
maken met de plaatselijke bevolking die zowat
overal getuigt van een verbazingwekkende
gastvrijheid.
Eén van onze sterke punten is dat wij op onze
Armenië-reizen het massatoerisme volledig
links laten liggen om ons volop te kunnen
concentreren op de authenticiteit van het
land. Onze rondreizen houden tevens rekening
met traditionele feestelijkheden, festivals,
concerten, kunst- en muziekateliers, religieuze
bijeenkomsten, enz.
Olivier Van Wassenhove (sales & marketing
Vlaanderen): “Travel Sensations is opgericht begin
2004 en bestaat intussen 12 jaar. Sensations
is gespecialiseerd in het samenstellen van
kwalitatieve belevingsreizen op maat naar
Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Midden-Oosten
en Oceanië. Onze Travel Designers, zeg maar
reisarchitecten voorzien de reisagent en zijn klant
graag van een deskundig advies en in overleg
met hen wordt een reisprogramma uitgewerkt.

Door ons flexibel maatwerkconcept is
geen enkele reis hetzelfde en beleeft
de reiziger een individuele, unieke droomreis,
die op die manier mijlenver van ‘prefab’
reisprogramma’s ligt.
Wij profileren ons graag als betrouwbare en
kwalitatieve Belgische niche-touroperator.”
In totaal werken er 12 personen fulltime en
1 halftime bij Travel Sensations.
Er zijn 5 vennoten (3 traveldesigning en
1 sales & marketing regio Vlaanderen en een
andere voor Franstalig België) die naast hun
dagelijks werk ook nog het dagelijkse beheer
doen van de zaak.
Olivier Van Wassenhove:
“Wij denken aan extra aanwerving op
Vlaanderen.
Ook willen we geleidelijk aan in Vlaanderen
de referentie worden van kwalitatief maatwerk
op onze bestemmingen zoals onze Franstalige
collega’s van Sensations het intussen reeds
zijn in het Franstalige landsgedeelte.”

REPORTAGE

Jerevan
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OP HET KRUISPUNT
Armenië is een land van mythes en legendes
met een aantrekkelijk landschap van bergen,
hoogvlaktes en een rijke cultuur, een land m.a.w.
wiens charme uw klanten zeker zal bekoren.
Schitterend gelegen op het kruispunt tussen
het Oosten en het Westen ligt er een prachtige
natuur en een ruig gebergte te wachten met
indrukwekkende meren, tot de verbeelding
sprekende eeuwenoude kathedralen, kloosters
en kerken die allemaal getuigen van een rijk
patrimonium en een dito geschiedenis.
De hoofdstad Jerevan dateert van 782 vóór
Christus en is daarmee één van de oudste
steden ter wereld. Na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie werd Armenië in 1991 onafhankelijk.
Kenners spreken over een groot toeristisch
potentieel voor dit betoverend land, dat zowel
cultureel-historisch als geografisch, een
fascinerende bestemming is. Jerevan getuigt
vandaag van een bruisend cultuurleven met
een groot aanbod aan verkwikkende parken,
bruisende fonteinen en aanlokkelijke musea.
Armenië heeft een continentaal klimaat:
warm in de zomer en koud in de winter. Maar
men moet rekening houden met de hoogte

en de verschillen in temperatuur tussen dag
en nacht. De beste reisperiode is van april tot
half oktober en natuurwandelaars komen hier
steevast aan hun trekken.
Vooralsnog blijft het aantal buitenlandse
bezoekers eerder bescheiden.
De Armeense regering heeft zich evenwel tot
doel gesteld om dit cijfer zo vlug mogelijk op
te trekken tot 1 miljoen bezoekers per jaar, wat
ongeveer het dubbele is van vandaag.
Armenië is een echt bergland, minder dan
10 % van het land ligt onder de 1.000 meter
hoogte.
Tot slot nog een leuk weetje:
Armenië is behoorlijk sterk op het gebied van
diamantbewerking. Het voert ruwe diamant in
en voert briljanten uit. Diamanten zijn Armenië’s
belangrijkste import- en exportproduct en België
is uiteraard een belangrijke partner.
En ach ja, het Armeense woord voor ‘dank je’
is ‘sjnorakaloet joen’.
Begin maar alvast te oefenen.
Yves Slabbinck
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AFRIKA OF OCEANIË?
GA MET DE SPECIALISTEN!

Leopoldlaan 100
B-9300 Aalst
Tel.: +32 53 60 61 51
info@livetotravel.be
www.livetotravel.be
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London, Parijs, Lyon, Strasbourg,...
Waar wil jij heen voor een leuke citytrip aan reisagententarief?
Keulen
36 € h/t

Londehn/t
77 €

Lyon h/t
120 €

Parijs
h/t
36 €

Strasbo

urg

126 € h/t
Amsterd

Boek via www.nmbs-e

36 €

urope.com/agent

De vermelde prijzen zijn per persoon voor een heen en terugreis
in tweede klas met vertrek uit Brussel-Zuid.
Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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h /t
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Praktisch
Annuleringskosten
Uit een tussenvonnis in een geding dat een
reisbureau (VVR-lid) heeft ingespannen tegen
een klant die weigert zijn annuleringskosten te
betalen, zijn een aantal interessante conclusies
te trekken.
Volgens de thans heersende rechtsopvatting
dient de rechter de rechtsregels toe te passen
aan de hand van de voorgelegde feiten.
Hij mag dat ambtshalve doen, mits respect
van het recht van verdediging, ook wanneer
een partij dat niet doet. De rechter moet
dus nagaan of er consumentenrechten in
het geding zijn, en moet in dat geval deze
desnoods ambtshalve opsporen en toepassen,
zelfs als de consument dat niet doet. Volgens
de nieuwe tendens moet de rechter dus de
consument ter hulp komen.
In dit geding verwerpt de rechtbank het
argument dat er geen contract is omdat er
geen ondertekende bestelbon is.
Men aanvaardt de stelling dat de bestelling
van de reis kan worden bewezen door andere
bewijsmiddelen (bijv.: betaling voorschot, mail
uitwisseling, vraag tot "annulering ") .
De rechtbank behandelt verder de
adviesplicht van de reisbemiddelaar
inzake de annuleringskosten en de
annuleringsverzekering.
Zij gaat na of de reiziger voldoende werd
ingelicht over het nut en belang van een
annuleringsverzekering en stelt bovendien
de vraag of een dergelijk annulatiebeding
inhoudelijk voldoet aan art VI 83.17 en 24.
WER ( voorwaarde van wederkerigheid en
mogelijkheid tot toetsing aan de hand van de
werkelijke schade op straffe van nietig beding
en/of minstens herleiding ).
Verder zegt de rechtbank dat een bemiddelaar
enkel een mandaat heeft tot het boeken
van de reis maar niet om reiskosten voor te
schieten. In feite bedoelt de rechtbank echter
"annuleringskosten".

Volgens de rechtbank moet de
reisbemiddelaar bewijzen dat zij tijdig heeft
geannuleerd bij de reisorganisator.
De reisbemiddelaar moet wel kunnen
aantonen dat hij verplicht was om die kosten
aan te rekenen en te betalen.
De beperking van een mogelijke
schadevergoeding tot de prijs van de
reissom zoals de rechtbank zegt is
theoretisch juist , maar hier gaat het om
een verbrekingsvergoeding en niet een
schadevergoeding.
Dit vonnis legt wel een aantal pijnpunten in de
sector bloot.
1° de taak van de reisbemiddelaar als
"adviseur". De rechtbank heeft daar
bedenkingen bij maar neemt genoegen
met de verwijzing conform art 10 §3 Wet
Reiscontract.
2° De annulatievergoeding "inhoudelijk". De
reisbemiddelaar moet haar relatie aantonen
met de reisorganisator en bewijzen dat
zij tijdig heeft "geannuleerd" en welke
betalingen, werden verricht.
3° In dit verband is het belangrijk dat de
reisorganisator verzocht wordt ofwel vrijwillig
tussen te komen in de procedure, en/of
minstens tot terugbetaling over te gaan aan
de reisbemiddelaar aan wat op dit ogenblik
nog niet eisbaar is.
4° Zelfs indien per hypothese de rechtbank
zou oordelen dat de reisbemiddelaar tekort
schoot in haar adviesverplichting inzake het
nut en inhoud van een annulatieverzekering,
is het niet zeker dat die verzekering
zou moeten tussenkomen. In de mate
dat de annulatievergoeding in rechte
niet verschuldigd zou zijn moet ook een
verzekeraar niet betalen.
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Over de beperkingen op
betalingen in contanten

1. AANVAARDBAARHEID VAN BEPERKINGEN
OP CONTANTE BETALINGEN
1.1. Bent u vóór zulke beperkingen?
Als erkende beroepsvereniging streven wij
ernaar de rechten van onze leden maximaal
te vrijwaren en beogen een “level playingfield”
zodat alle betrokken actoren dezelfde kansen
krijgen en het zaken doen in de reissector
maximaal kan gestimuleerd worden. Dit
beogen we binnen België en Vlaanderen in het
bijzonder. Echter, gezien de Europese context
dient ook hier deze balans gevrijwaard te
worden.
Het verschil op nationaal niveau speelt
vandaag in het nadeel van onze leden daar de
toegestane bedragen verschillen per land en
dus impact hebben op de verkoop, omzet en
alles wat hier uit voortvloeit. Bovendien ervaren
wij vandaag een aantal moeilijkheden die voor
de klanten niet helder zijn.
Het probleem stelt zich in deze vooral op het
vlak van de procentuele verhouding binnen
een dossier. Concreet: een dossier van 2999€
mag volledig cash betaald worden. Wanneer
het dossier 3500 € bedraagt mag slechts 350
€ cash aanvaard worden, dus10%

1.2. Welk maximum bedrag zou van
toepassing moeten zijn op contante
betalingen?
De huidige Europese richtlijn laat cash
betalingen tot 7500 € toe. Het feit dat België
hier andere normen toepast zorgt binnen de
Europese markt voor een verstoring waardoor
het level playingfield verdwijnt. Onze leden zien
dan ook steeds regelmatiger verkoop naar
het buitenland verschuiven. Het zou gezond
zijn mocht België zich ook aan deze Europese
norm aligneren en eveneens de procentuele
aanpak laten verdwijnen zodat dit geheel voor
zowel consument als handelaar helder wordt.
2. EFFECT VAN BEPERKINGEN OP UW
BEDRIJF/ ORGANISATIE
2.1. Zijn deze gunstig? Of hinderlijk?
De gevolgen van deze beperkingen zijn
vandaag eerder hinderlijk te noemen. Zoals
aangegeven zien onze leden verkoop naar
bijv. landen als Nederland verschuiven. Dit
probleem stelt zich vooral in de grensstreek,
maar binnen een Europese context en een
steeds transparantere markt over het gehele
grondgebied.
2.2. Hoe zouden beperkingen gunstig of
hinderlijk zijn?

PRAKTISCH

Om op een positieve manier mee te wegen
op beslissingen is VVR lid van een aantal
organisaties en zetelen wij in een aantal
organen. Onlangs kregen wij, als lid van de
Hoge Raad Zelfstandig Ondernemen, een
vraag om advies te verstrekken in verband
met de beperking op cash betalingen die al
sedert enkele jaren in België en bij uitbreiding
in Europa bestaat. Het level playingfield met
onze buurlanden werd dan ook sterk naar voor
geschoven. Het ging om een vragenlijst, hierbij
de tekst van ons advies:

Deze nationale toepassing in België van de
Europese verordening leidt effectief tot een
verlies van verkoop naar andere landen zoals
bijv. Nederland. Op langere termijn en dit wordt
ook reeds vastgesteld, gaat het niet enkel om
de verlies van één dossier, echter, de klanten
blijken om deze reden definitief weg te blijven.
Hierdoor is de negatieve impact nog groter.
Bovendien houdt de huidige sanctiemaat,
10%, geen enkele rekening met de marges
die in de sector gelden. Voor de toeristische
sector liggen deze vandaag tussen de 3 en
de 4 %. De delta versus de 10 % hoeft dan
ook geen verder betoog op vlak van mogelijke
impact bij een eventuele fout.
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4. DOELTREFFENDHEID VAN BEPERKINGEN
4.1. Zijn ze efficiënt in de strijd tegen
terrorismefinanciering?
Onze leden verzamelen en vragen reeds
heel wat klantendata die gebruikt worden
hen beter te kunnen bedienen evenals een
goede opvolging te verzorgen ingeval van
wijzigingen en mogelijke onverwachte situaties
(natuurrampen, politieke aanpassingen van het
reisadvies).

Koen van den Bosch

3. EFFECT OP DE ECONOMIE

PRAKTISCH

3.1. Is dit negatief?
Op Europees niveau is er mogelijk weinig
of geen impact.
Op het Belgische niveau leidt dit tot het
verdwijnen van verkoop naar buurlanden
en dus een verschuiving van de omzet met alle
impact die hierbij hoort.
3.2. Verstoren de reeds op nationaal
niveau bestaande beperkingen
de concurrentie of leiden zij tot
belemmeringen voor het handelsverkeer
op de interne markt?
België heeft striktere regels opgelegd
dan diegene die door de Europese
Richtlijn opgelegd worden en dit leidt tot
een verschuiving van de verkoop naar
onze buurlanden en is dus de facto een
belemmering voor het handelsverkeer
op de interne markt.

Onze leden hebben een wettelijke informatieen bijstandsplicht wat een absolute
meerwaarde voor de georganiseerde reissector
is. Hierdoor komen dit soort klanten en de
mogelijk daaraan gerelateerde dossiers zelden
of niet voor. In deze gevallen handelt het vaak
om losse diensten die vlot en relatief anoniem
via het web aan te kopen zijn. De kostprijs van
deze individuele diensten liggen bovendien
ook ruim onder de norm die in België in het
bijzonder gehanteerd wordt en dus de facto
ook onder de Europese norm.
4.2. Zou een verplichting om betalingen
in contanten boven een bepaald
drempelbedrag aan te geven even
doeltreffend zijn als beperkingen?
Gezien de argumentatie van 4.1. zien we
hier geen enkele toegevoegde waarde in.
Bovendien zou deze aangevingsplicht opnieuw
leiden tot een extra verhoging van
de administratieve handelingen die nu reeds
erg hoog zijn.

Koen van den Bosch

Cosmic
Travel
CosmiC
travel
is een verhaal van

• passie
• specialisatie
• maatwerk
• luisteren naar de klant
• samenwerking tussen
touroperator en reisagent
Al meer dan 25 jaar hebben wij ons hart verloren aan Latijns-Amerika. Het liefst nog luisteren wij samen met jou naar de klant. Want dat
Onze lokale contactpersonen zijn vrienden geworden, en wij delen hun is (h)echte samenwerking tussen touroperator en reisagent: samen
passie voor het Latijns-Amerikaanse continent, in al zijn facetten.
luisteren naar wat de klant echt wil, uitvinden wat de verwachtingen
zijn, en vervolgens die verwachtingen overtreffen. By the way: laat ons
Cosmic Travel is een pure gespecialiseerde touroperator. Wij ken- vanaf het begin dat vooroordeel bij de klant wegnemen dat maatwerk
nen onze 23 bestemmingen door en door, wij bezoeken al deze landen duurder is dan een pakketreis. Dat klopt niet!
op regelmatige basis. In Zuid-Amerika kan alles, en wij zijn specialisten die alles ook waarmaken.
Ons aanbod is … eigenlijk onbegrensd, zoals de wensen van onze
klanten onbegrensd zijn. We bieden strandvakanties met “speciale
Samen met jou, de reisadviseur van de klant, willen wij als architecten twists”, we organiseren “half georganiseerde reizen” voor studenten,
bouwen om hun dromen waar te maken. Elke droom is uniek, elke we hebben klanten die een VIP behandeling willen tot in alle details,
reis naar Latijns Amerika is maatwerk.
we waken over reizigers met een beperking … we gaan “all the way”
De klant geeft aan jou een ruw idee, en vervolgens gaan wij aan het voor onze klanten.
werk om dat idee uit te werken en waar te maken.

VIJF COSMIC ULTRA-TROEVEN
Ultra maatwerk aan ultra
scherpe prijzen, vaak
beter dan vergelijkbare
pakketreizen
Ultra-kennis van
Latijns Amerika,
gecombineerd met
ultra-goede contacten
Ultra-beschikbaarheid
gecombineerd met ultrasnelheid van antwoorden

1

4
Ultra-veel informatie
op een ultra-up to date website

2
Contact
Cosmic Travel

3

Ultra aantrekkelijk en
gepersonaliseerd
document, gerealiseerd in
ultra-beperkte tijd

5

t 054 54 00 00
info@cosmic.travel

www.cosmic.travel
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Deel XLI

De
Droomverkopers
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1998, 15 oktober, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende
vergunningen toe: (cursief niet meer actief als
reisbureau - * wordt VVR lid, (*) neemt later
ontslag.
(2239) *Anmi Reizen, Oevel-Westerlo, was
de eenmanszaak van Rose-Marie Heirman
(°1945) die het handelsfonds van een
gelijknamig reisbureau in Neerpelt had
overgenomen. De activiteiten werden reeds in
1998 stopgezet.
(5224, 5817) *Ciem Buitenland Morabeza
(sedert 2006: B & J) bvba (2004: n.v.)
Gent, werd in juni 1988 opgericht door
de n.v. C.I.EM., vertegenwoordigt door
Antoinette Pirelli en Genevieve Duparc. Frank
Vandenbogaerde (°1957, ex Connections
1986-1995) werd belast met het dagelijks
bestuur en in 2002 opgevolgd door Therese
Aerts (°1956, ex Steps). Oorspronkelijk had
men een Franstalige vergunning op basis een
een exploitatiezetel in Brussel. De raad van
bestuur is thans als volgt samengesteld: Cathy
Populier, Carine Juyns (°Anderlecht 1968),
Isabelle Pilaet en Emmanuelle Borra (°Elsene
1975). Men is gespecialiseerd in reizen naar
Kaap Verdië.
(5809) *Giljana Travel bvba (2005: n.v.)
Middelkerke, werd op 7 mei 1998 gesticht
door Nancy Vancoillie (°1966) die Ann Claeys
(°1962, ex Mercator Reizen 1982-1995, ex
Neckermann 1995-1996, ex Hello Holidays
1996-1998) belastte met het dagelijks bestuur
en in 2000 werd opgevolgd door Sabine
Watteyne (°1967, ex Real Travels 1990-1998,
ex Unitravel 1998-2000). Vanaf 2002 nam
Nancy Vancoillie zelf deze functie waar. In
2005 trad Wesley Swinnen aan als bestuurder.
(5811) Sercu Reisbureau (2009: Via Mundi)
n.v., werd gesticht op 24 juni 1998 door
Jan Sercu (° Roeselare 1961) en Michiel
Bulcke (°Roeselare 1956). Op 23 maart 2009
namen Michiel Bulcke en zijn echtgenote
Marjan Liebeert (°Roeselare 1956) het
bedrijf over en doopte het om tot Via Mundi.

Zij verkochten het op hun beurt aan Hilde
Van Haelewijn en Bart Desmet die een fusie
aangingen met de Coach Partner groep (zie
ook 21.12.1998).
(1526, 5815) Sobelair Broker n.v.,
Brussel, werd gesticht eind 1983
als dochtermaatschappij van de
chartermaatschappij Sobelair, die op haar
beurt werd gecontroleerd door Sabena. Door
de verhuizing van de zetel naar Zaventem
moest men in 1998 een Vlaamse vergunning
aanvragen en toen werd ook de dynamische
Monique Lebersorg (ex Air Belgium)
aangesteld tot directeur. In 2002 werd de
vennootschap in vereffening gesteld nadat de
reisbureau-activiteiten reeds vroeger waren
stopgezet.
(5797) *Udi Travel-Real Travels bvba, Menen,
werd op 19 augustus 1998 gesticht door
Hubert (°Wervik 1947), zijn dochter Evelyne
Vanderheyde (°1972) en zijn echtgenote Edith
Raveschoot (°Menen 1947) die Annemie
Dursin (°1959), waarvan zij het handelsfonds
(5007 Real Travels) hadden overgenomen,
belastten met het dagelijks bestuur.
Tevens werden de vergunning van (1947)
Lanco n.v., Genk, en (5007) Real Travels bvba,
Menen, beëindigd.

1998, 21 oktober, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:
(5183) A1 Reizen, Brasschaat - (2341) Alco
Tours, Testelt - (5805) Amco Travel, Hasselt (2351) ATA Travel, Gent - (5803) Brasschaat
Travel, Brasschaat - (5789) Business &
Leisure Travel (B & L), Mortsel (5795) De
Ra-Gino Tours, Gistel - (5809) Giljana Travel,
Middelkerke - (5713) Hofman Travel Service,
Gent - (5997) Joye Travel, Koekelare - (5541)
Meetjesland, Eeklo - (5241) Patrick Cars,
Smetlede - (2261) Prins Travel, Lennik (5799) Reizen Schoenmaekers, Lanaken
- (5097) Sint Leonardus Cars, Brecht - (1507)
Soenen Travel, Izegem - (5565) Sportura
Reizen, Leuven - (5489) TOS Travel, Nijlen (5801) Trendy Travel, Opglabbeek - (5797)
Udi Travel, Menen - (1099) Van Cauter Travel,
Lebbeke.
En als geassocieerde leden:
Executive Travel, Brussel en Grecorama,
Brussel gas.

REISWERELD

Deel I tot XL 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 237.
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1998, 21 oktober, Sabena
Sabena vermindert de commissies voor
reisagenten van 9 naar 7 %. Dit is de eerste
stap naar de 0 commissie.

1998, november, C & N
De C & N groep wordt operationeel. Het is een
50/50 samenwerking tussen de warenhuisgroep
Schickendanz/Karstadt en Lufthansa/Condor.
Wim Desmet wordt verantwoordelijk voor
West-Europa (behalve Duitsland).

1998, november, UPAV
Het ontslag van Alain Varenne (Flash Travel) bij
het Garantiefonds wordt door zijn tegenstanders
binnen UPAV aangegrepen om hem als voorzitter
een voetje te lichten. Hij wordt opgevolgd door
de zwakke Patrick Crépin (Fontaine-Explotra).

1998, 19 november, Travel Award
Eerste Travel Awards van Travel Magazine:
De travel agent of the year is Mieke
Vanhauwere (°1952) van Atlas Reizen. De man
of de year is vanzelfsprekend één de grootste
adverteerders: Gerard Brackx van Jetair.

1998, 27 november, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende
vergunningen toe: (cursief niet meer actief
als reisbureau - * wordt VVR lid, (*) neemt later
ontslag.
(5821, 2421) *Comfort Tours bvba (2002:
eenmanszaak *Costa Tours) Wervik, werd
gesticht op 20 oktober 1998 door Herva
Delamoitte en Claudine Costeur (°beselare 1953)
die Mieke Penet (°1959) wiens handelsfonds
zij hadden overgenomen, belastten met het
dagelijks bestuur. De reisbureau-activiteiten
werden in 2013 stopgezet.

(5825) *Lemco n.v. (1998), Sint NiklaasBelsele, werd in juni 1992 onder de naam
Van Ryssel-Van Raemdonck Invest als
commanditaire vennootschap opgericht door
Maria (°1962) en Bernadette van Ryssen die
Rita Weyn (°1953, ex Reizen Van Royen 19741981, ex Autocars Van Royen 1981-1998)
belastten met het dagelijks bestuur. Maria van
Ryssel nam het bestuur over in 2000. Men
was vooral actief in de scheepvaartsector.
De reisbureau-activiteiten werden stopgezet
in 2005 maar de vennootschap zelf is nog
steeds actief in een andere sector.
(5823) *OTIA Travel, Stekene, was de
eenmanszaak van Gudrun Durnez-De
Maesschalck (°1956) die haar ervaring
had opgedaan bij Weemaes Reizen (19791989) en Beveren Travel (1989-1998).
De reisbureau-activiteiten worden op 31
december 2015 beëindigd.
(5819) *Sun City Travel bvba, Lebbeke,
werd gesticht op 15 september 1998 door
de arts Jozef Debacker (°Diest 1936) en
Godina Breda (°Ljubliana 1952, ex Olympia
Cars 1989-1998). In 2002 werd het bedrijf
overgenomen door Linda Donnay (19542008). De reisbureau-activiteiten werden
de facto beëindigd door het overlijden van
Linda Donnay, het faillissement volgde op 20
februari 2009.
Het Technisch Comité voor de reisburaus
verwierp een aanvraag tot vergunning van de
v.z.w. Prosana, een personeelsvereniging van
Belgacom.

1998, 15 december, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende
vergunningen toe: (cursief niet meer actief als
reisbureau - * wordt VVR lid, (*) neemt later
ontslag.
(5833) *Arena Travel, Diest, was de
eenmanszaak van Marie Louise Carmans
(°Herk ten stad 1950) die sedert 1987 een
bijkantoor van Fiesta Reizen uitbaatte. Het
handelsfonds werd later overgedragen aan
een op 18 juni 2008 opgerichte bvba waar
ook haar zoon Maarten Porters (°Sint Truiden
1980) aandeelhouder werd.
(5835) *Bora Bora Travel, Glabbeek, was de
eenmanszaak van Marie José Harry (°1949)
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(5831) *Con Brio, Kortrijk, was de
eenmanszaak van Brigitte Declercq (°1964,
bachelor toerisme, ex Eurosun 1986-1987,
Rado Reizen 1988-1990 en 1993-1996, Rafs
Reizen 1996-1998). Nadat Brigitte Declercq
het reisbureau (5605) Superservice (zie
12.12.1995) had overgenomen stopte zij haar
eenmanszaak.
(3169) Delmotte en Zoon bvba, Waregem,
werd gesticht in 1929 door Michel Delmotte
(+1978) als eenmans autocarbedrijf en
werd op 1 januari 1968 omgevormd tot
bvba en verkreeg in de jaren zeventig een
C-vergunning. In 1953 kwam zoon André
(°1932) in het bedrijf die in 1998 werd
vervoegd door zijn zoon Chris (°1964). De
reisorgansiatie is eerder bijkomstig en wordt

uitgevoerd onder de merknaam “De Reisvogel”.
(3035) Tempo Cars bvba, Mol werd gesticht
op 1 januari 1977 als in opvolging van
een eenmansbedrijf busbedrijf dat reeds
vroeger bestond en eigendom was van Theo
Maerschalck (°1945). Hermine en Marleen
Maerschalck namen in 1998 het dagelijks
bestuur over. Later traden ook Rob en Chris
Maerschalck en Heidi Maerschalck-Van Hoof
(°1972) aan als zaakvoerders.
(5839) *Touristika, Lommel, was het
eenmansbedrijf van Katy Tiry (°1963) die
er voorheen een bijkantoor van De Toerist
utibaatte. De reisbureau-activiteiten werden
gestopt eind 2004.
(5837) *Travel Lite bvba, Sint Niklaas, werd
gesticht op 23 oktober 1998 door Annemie
Rollier (lic. klassieke filologie, °Wilrijk 1968)
en de n.v. Connections. Ronny Bayens en
Annemie Rollier traden aan als zaakvoerders
en Roeland Sanctorum (°1960, ex Connections
1993-1998, ex Bestours 1983-1990 ) werd
belast met het dagelijks bestuur. Travel Lite
treedt op als franchisenemer van Connections.

REISWERELD

die sedert 1989 een bijkantoor van Feista
Reizen uitbaattte. Op 1 janauri 2009 werd
het handelsfonds overgedragen aan een
andere eenmanszaak, eigendom van haar
dochter Marleen Letist (°Tienen 1975).
In 2013 werd het handelsfonds opnieuw
verkocht aan de bvba Amuza & Bieno van
Johan Sue (°Tienen 1985 (zie aldaar).

9/02/17 16:37
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(2361, 5961) Vacansoleil bvba, Neerpelt
(1999: Bocholt, 2009: Brugge) werd gesticht
op 30 oktober 1998 door de Nederlander
Willem Backers, als dochterbedirjf van een
gelijknamige Nederlandse groep, die Bruno
Vermeulen (°1950, ex Transintra 1987-1992,
ex Raptim 1992-1993, ex American Express
1993-1997) belastte met het dagelijks
bestuur. Deze werd opgevolgd door Patrick
Vandebeek en vervolgens in 2007 door
Patricia Lehmann (°1971, bachelor toerisme
ex Solmar, ex Dirckx). In 2009 werd de zetel
verplaatst naar Brugge en werd Pierre Fivet
(ex Neckermann) aangesteld tot directeur.
Vacansoleil is in zijn niche (verhuur en
campinginstallaties) een van de Europese
marktleiders.
(5827) *Verbeke Reizen, Oudenaarde,
is de in 24 december 1998 gestichte
eenmanszaak van Hilde Verbeke (°1959) die
het handelsfonds van het reisbureau waar zij
sedert 1988 actrief was (Lievens Reizen) heeft
overgenomen. Het betreft hier een van de
leidende reisbureaus van de streek.

1998, 17 december, VVR
In de raad van bestuur wordt (+) Guido
Gielens, stichter en gewezen ondervoorzitter
voor één vergadering van de raad tot voorzitter
aangesteld. Dit biedt de mogelijkheid om
hem, wegens zijn grote verdienste later tot
ere-voorzitter aan te stellen.
In dezelfde vergadering worden (5833) Arena
Travel, Diest -(5821, 2421) Comfort Tours,
Wervik - (5823) OTIA Travel, Stekene - (2267,
5107) Rosenbluth International, Brussel (5839) Touristika, Lommel - (5829) World of
Travel, Kortrijk, aanvaardt als lid.

1998, 17 december,
Prijs Jan Van Eeckhout
De elfde Prijs Jan van Eeckhout voor het
beste toerisme proef-schrift wordt door de
VVR toegekend aan Elke Derudder (°1974,
thans D-Travel, Wervik) en Nathalie Constant,
beide studenten van HTI, thans Vives, voor
hun proefschrift: Brugge als Congres en
Seminairestad.

REISWERELD

1998, 31 december, Sabena
(5829) *World of Travel bvba, Kortrijk, werd
gesticht op 12 november 1998 door Hilde
De Vos (°1968, ex Travel Unlimited), de n.v.
Cobel en de notaris Jean Charles De Witte. In
2000 nam Patrick De Vos (°1965, bachelor
toerisme, ex Belgium International 19951999) mede het dagelijks bestuur in handen.
World of Travel is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste reisbureaus van het Kortrijkse.
Toerisme Vlaanderen trok de vergunning
in van (5511) Arrow Travel, n.v., Brussel (zie
07.03.1995) en noteerde de stopzetting
van (1437) Beveren Travel, Beveren (zie
00.07.1979) - (1591) British Reservation
Center, Brussel (zie 21.12.1989) - (1167)
Karveel Reizen, Antwerpen (zie 14.12.1989) (3557) Paret Reizen, Avelgem (zie 05.10.1993)
- (5233) Van Hulst Reizen,. Lanaken (zie
26.01.1993).
Ook een oude vergunning (1209) van
Jeugdgilde vzw, Wilrijk,
werd ingetrokken
De vzw zou in 1958 zijn
opgericht. Verdere
gegevens ontbreken.

In 1998 boekt Sabena een omzet van 80,363
miljard F, en een winst van 1,264 miljard. Er is
een negatief bedrijfskapitaal.

1998, 31 december, Sabena
Op 31 december 1998 waren er in
Vlaanderen 538 reisbureaus met vergunning
A of B actief die samen 519 bijkantoren
exploiteerden. Daarnaast waren er nog
72 C-vergunninghouders (autocaristen).
Er verdwenen 36 reisbureaus met vergunning
A of B. De verdeling was als volgt: failliet:
7 waarvan 3 VVR-leden - vergunning
ingetrokken 7 - gestopt: 12 waarvan
2 VVR-leden - overgenomen of opgeslorpt
10 waarvan 7 VVR-leden.
Antoon van Eeckhout

Kan dat
tegen
morgen?
Binnen

24u
antwoord.

Ja,
dat kan!
Want vanaf nu krijgt u al
binnen 24u het antwoord
op uw zakelijke kredietaanvraag.

Vraag uw zakelijke krediet aan op

kbc.be/kandattegenmorgen
Aanbod voor zakelijke kredieten met een maximum van 150 000 euro. Voor meer info zie kbc.be/kandattegenmorgen.

REIS IN STIJL.
brusselsairlines.com
of bij je reisagentschap.

VANAF

€ 2.394*
HEEN & TERUG

*Voorwaarden :zie brusselsairlines.com.

Profiteer van onze vlotte
verbindingen tussen Europa en Afrika
tegen nieuwe Business Class-tarieven!

