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Ontdek het gigantische Travelworld aanbod in onze Verre Rei-
zen 2017-2018 brochure.  Meer dan 40 bestemmingen met 
honderden hotels, privé-rondreizen, korte modules en de ges-
maakte Travelworld Moments.  Breng zeker ook een bezoekje 
aan onze nieuwe Travelworld.be website of verzamel één van 

de vele geschenken via Travelworld Topsel-
ler.  Het Travelworld team staat meer dan 
ooit voor u klaar en dit vanop onze nieuwe 
locatie.  Laat u inspireren en contacteer 
ons voor alle info, prijzen én reservatie.

Stuur uw klanten de wijde wereld in met Travelworld, dé referentie op het vlak van 

verre reizen.  De ruimste keuze op meer dan 45 zonovergoten bestemmingen, met 

voor ieder type klant een reis op maat.  Bovendien wordt u zelf beloond met leuke 

cadeaus via Travelworld Topseller.  You are the star of our show !

Travelworld, uw #1  
Verre Reizen specialist !

Verre reizenCARAïBEN • AFRIKAMIDDEN AMERIKAMIDDEN OOSTENINDISCHE OCEAANAZIë • STILLE OCEAAN

2017 - 2018

TravMag+TravExp 24jul17.indd   1 24/07/17   14:45
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Je bent natuurlijk reeds ingeschreven  
voor het VVR-congres dat van 24 tot  
en met 27 doorgaat in Nantes.
Indien dit nog niet het geval zou zijn,  
neem dan even contact op met ons team 
op kantoor en zij helpen je graag verder.

Het belooft zonder meer bijzonder interessant 
te worden. Door het congres meteen met 
#BETravelCongres te taggen hebben we 
gekozen voor een meer open congres.  
Het is een aanzet om naar de toekomst toe 
nog meer transparant te gaan samenwerken 
met anderen op de domeinen die daarvoor 
relevant zijn.

Waarom zou je nu zelf deelnemen aan  
een congres, waarom zou je je medewerkers 
laten deelnemen?

Binnen de agenda van het congres wordt 
ook de nodige tijd en ruimte voorzien om 
te netwerken en om te reflecteren na een 
inspirerende sessie door een van onze 
sprekers. Het is dan ook een ideaal moment 
om even commerciële banden aan te halen. 
Ervaring leert ook dat persoonlijke en 
informele contacten steeds een meerwaarde 
zijn en vaak de zakenrelatie versterken.

Het is steeds nuttig om medewerkers te laten 
deelnemen aan congressen. Ze komen terug 
met nieuwe ideeën en kijken vaak met een 
andere blik naar de business.  
Bovendien kunnen ze, mits wat degelijke 
afspraken, ook de opgedane kennis delen met 
de overige medewerkers. Ook hier weer leert 
de ervaring dat kennis die wordt overgedragen 
door collega’s specialist - die de juiste 
kennis heeft opgedaan - vaak makkelijker 
geabsorbeerd wordt dan wanneer deze van 
andere personen komt. Bovendien is het 
coachen en begeleiden van de collega’s dan 
ook makkelijker.

Dit laatste is bovendien ook vaak goed voor de 
motivatie van de medewerkers. Dit is uiteraard 
niet de enige factor. De vaak informele 
momenten van netwerken, de sfeer van het 
congres, enzovoort spelen een even grote rol. 
Ze komen met inspiratie terug, kunnen hun 
ervaringen delen en dat zorgt voor tevreden 
medewerkers.

Redenen genoeg dus om uit te kijken naar 
deze editie.

Ondertussen naderen ook enkele andere 
belangrijke deadlines.

In dit nummer gaan we nogmaals in een 
uitgebreide katern van tien pagina’s 
dieper in op de nieuwe Wet betreffende 
de verkoop van Pakketreizen, Gekoppelde 
Reisarrangementen en Reisdiensten. De 
door de Geschillencommissie goedgekeurde 
samenwerkingsvoorwaarden worden 
door Antoon belicht. Deze zullen dan ook 
beschikbaar zijn via onze portalen.

De introductiesessies hebben we ondertussen 
achter de rug en hebben je een beter inzicht 
gegeven in dit geheel. Over enkele weken 
volgen nog de uitgebreide opleidingen die 
dieper ingaan op deze nieuwe wet en die  
dus voor ieder lid een absolute must zijn.  
We houden je via de geijkte kanalen op de 
hoogte van de data en locaties.

Ook op het vlak van de GDPR (Privacy 
Wetgeving) nadert de deadline met rasse 
schreden. Geen paniek! Laat je vooral niet 
onder druk zetten door allerlei externe partijen 
die je als bedrijf willen adviseren tegen 
belangrijke fees. Het handelt om een evolutie 
van de bestaande privacy wetgeving, niet om 
een revolutie. VVR heeft hierin samengewerkt 
met UNIZO en zal je hier op een pragmatische 
manier, stap per stap verder in begeleiden.

“ Met #BETravelcongres hebben 
we gekozen voor een meer  
open congres”
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Voor de 17de editie van het VVR-Congres 
werd voor Nantes gekozen. Niet zomaar 
één van de vele interessante Franse 
historische steden! Nantes heeft 
weliswaar een rijk verleden en een dito 
patrimonium, maar kan daarenboven 
prat gaan op een verbluffende culturele 
scène die van ‘la belle endormie’ de 
jongste jaren een ongelofelijk knappe en 
levendige kunst- en spektakelstad heeft 
gemaakt.

“Nantes is in Vlaanderen niet erg bekend”, 
benadrukt Kurt De Vreese (contracts director 
Transeurope), “maar het is hoog tijd dat daar 
verandering in komt want de jongste jaren 
heeft deze fraaie havenstad, riant gelegen 
aan de monding van de Loire, zich ontpopt 
tot een ongelofelijk dynamisch en zelfs 
verbluffend centrum van culturele creativiteit. 
Nantes is naast de geboortestad van Jules 
Verne, dé toegangspoort van Bretagne 
en verzet hemel en aarde om Rennes te 
vervangen als de ‘ware’ hoofdstad van deze 
belangrijke Franse vakantieregio. 

Hoe dan ook sedert het begin van de jaren 90, 
toen de toekomstige Franse premier Jean-
Marc Ayrault burgemeester was, besliste hij om 
voluit te investeren in toerisme en cultuur. 
De vele inspanningen trokken flink wat extra 
bezoekers aan. De toeristen uit eigen land 
stroomden toe en ook uit het buitenland 
begon de belangstelling exponentieel te 
groeien. Ik vind het fantastisch dat de VVR 
voor Nantes als congresstad heeft gekozen 
want dat kan, gezien de vele troeven van 
deze onvolprezen stad, een extra push geven 
aan de bekendheid ervan en misschien in de 
toekomst er wel voor zorgen dat Transeurope 
er een citytripbestemming van maakt. Nantes 
is bovendien niet zo groot als Marseille, 
Toulouse of Lyon. 
Je kan alles te voet ontdekken en je valt  
er vandaag zowaar van de ene verrassing in  
de andere.”

Geschiedenis
In de 18de eeuw was Nantes de belangrijkste 
Franse havenstad, maar tevens een draaischijf 
van de slavenhandel. Franse reders brachten 

schepen naar Afrika met Westerse producten 
in ruil voor zwarte slaven, die werden 
doorverkocht aan plantages, onder meer in 
de Antillen. Nadat de slavenhandel – een 
imposant monument langs de Loire herinnert 
aan deze zwarte periode uit de geschiedenis – 
in 1835 gestopt was, bracht de scheepsbouw 
welzijn in de stad.  
Met de teloorgang van de scheepswerven, 
sukkelde Nantes in een diepe slaap en het  
zou duren tot het ‘réveil’ begin de jaren 
negentig, toen Nantes aan een opmerkelijke 
opmars – zeg maar een indrukwekkende 
culturele revolutie – begon. 

De manier waarop Nantes zich de jongste 
jaren opnieuw grondig heeft uitgevonden  
is op zijn minst super innovatief te noemen. 

Naast de prachtige oude stad, gaat heel 
wat aandacht vandaag naar de voormalige 
industriële site die omgetoverd werd tot een 
verbluffende creatieve wijk waar architectuur, 
kunst, design en zelfs digitale media elkaar 
hebben gevonden. V
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NANTES 
van schone slaapster  

tot levendige spektakelstad

6

Rue des Petites Ecuries in Nantes, France

17de editie VVR Congres | Nantes“De belangstelling  
voor Nantes blijft  
exponentieel  
groeien.”



Wonderbaarlijke machines 
Grote publiekstrekker op de voormalige 
industriële site ‘Île de Nantes’ is zonder 
twijfel ‘Les Machines de l’Île’ van het 
straattheatergezelschap Royal de Luxe, die in 
2006 en 2010 nog de Antwerpse binnenstad 
in rep en roer zetten met hun wonderbaarlijke 
machines en reuzentuigen.  
Dit uniek attractiepark op de terreinen van  
de oude scheepswerven heeft niet voor niets 
de prijs van de grootste originaliteit wereldwijd 
gekregen. Als bezoeker kom je hier regelrecht 
terecht in de boeken van Jules Verne en  
de mechanische wereld van Leonardo da Vinci, 
die in combinatie met de indrukwekkende 
industriële geschiedenis van de stad, volop tot 
ieders verbeelding spreken.
Grote mechanische dieren, waarin je kunt 
plaatsnemen, zoals de 12 meter hoge olifant 
en de 25 meter hoge zeedierendraaimolen 
zijn een verfijnde mix van poëzie, nostalgie en 
technologie.  
Naast oude, gerestaureerde fabrieken en 
havenloodsen tref je op deze site verder 
pareltjes van hedendaagse architectuur aan.  
Het eiland is daarenboven dé uitgangsbuurt  
bij uitstek met trendy restaurants, leuke bars en 
dito nachtclubs.

alle grote merken present, maar al evenzeer 
kleinere boetieks met allerhande fraaie spullen. 
In het hart van de stad zijn de winkelstraten niet 
te tellen, waar je beslist ook je voordeel kan 
doen bij artisanale chocolatiers en patissiers 
en originele geschenkenboetieks. En vergeet 
zeker Le Passage Pommeraye niet, één van de 
oudste winkelpassages van Frankrijk, daterend 
uit 1843, verdeeld over drie verdiepingen en 
recent volledig gerestaureerd.
Nog een leuk moment beleef je ongetwijfeld 
tijdens de riviercruise naar Saint-Nazaire, waar 
de Loire uitmondt in de Atlantische Oceaan, 
waarbij je langs de pakhuizen van weleer komt 
die herinneren aan de bloeiende activiteiten 
toen de handel in exotisch fruit, zand en wijn, 
hoogtij vierden. Langs de rivier zijn verschillende 
merkwaardige sculpturen en installaties te 
zien zoals een 120m lange zeeslang, een half 
gezonken huis en een slappe omgebogen boot, 
en dit allemaal onder de noemer moderne 
creatieve kunst.
Dan is er ook nog het groene Nantes. Met niet 
minder dan 57 vierkante meter groene ruimte 
per inwoner (ongeveer 300.000) behoort 
deze stad tot de meest groene metropool 
van heel het land. De Jardin des Plantes is 
een schitterend park vol exotische bomen en 
bloemen. La Ligne Verte is bovendien een 
10km lange groene lijn die je langs de vele 
bezienswaardigheden van de stad brengt.
Als je al deze troeven optelt dan is het zonder 
twijfel overduidelijk dat het verschrikkelijk 
moeilijk wordt om op het 17de VVR-congres 
te ontbreken. Nantes werd overigens reeds in 
2014 door The Sunday Times uitgeroepen tot 
de meest creatieve stad van Frankrijk. “Nantes is 
één openlucht galerie geworden”, luidde het.  
‘t Is maar dat je het weet!

Waarom Nantes?
Fien De Baere (office manager VVR): De VVR 
koos Nantes als congresbestemming vanwege 
de uitstraling en de dynamiek van deze 
bruisende metropool, die perfect aansluit bij het 
nieuwe VVR-beleid. Nantes, de geboortestad van 
visionair en auteur van verschillende reisverhalen 
Jules Verne, combineert op een creatieve manier 
het verleden, heden en toekomst. 

Kunstenparcours
Een andere belangrijke trekpleister is het 
kunstenparcours. Op een afstand van 8,5 km 
kom je tijdens deze artistieke wandeling langs 
niet minder dan 40 interessante locaties, die de 
grote verscheidenheid aan stijlen en ambiances 
in de stad laten zien. Vanuit middeleeuwse 
smalle straatjes kom je via een indrukwekkend 
neoclassicistisch plein terecht in een prachtige 
19de-eeuwse overdekte winkelgalerij om je 
daarna op de kaaien van de Loire te verbazen 
over imposante historische herenhuizen van 
de rijke handelaars van weleer. In het oudste 
stadsgedeelte is het schitterend gerestaureerde 
Château des Ducs de Bretagne, een absolute 
topper.

Nog toppers
Verder niet te missen is ‘Le Nid’ in de Tour 
Bretagne, waar je 144m hoog kunt verpozen 
op zitjes in de vorm van vogeleieren. Minder 
spectaculair maar evenzeer de moeite waard 
is de Tour LU, de art-nouveaupronktoren die 
is overgebleven van het fabriekspaleis dat 
koekjesbakker Louis Lefèvre-Utile begin vorige 
eeuw liet optrekken.
Ook op shoppinggebied is Nantes een 
belevenis. In de talloze winkelstraten zijn vrijwel 

Dit congres wordt mede  

mogelijk gemaakt door:

OVERZICHT JONGSTE BESTEMMINGEN 
VVR-CONGRESSEN:

2018 »Nantes
2015 »Malaga
2013 »Brussel
2010 »Noordwijk aan Zee
2008 »Budapest
2005 »Monaco
2003  »Egypte
2000 »Baden-Baden
1997 »Saint-Raphaël
1995 »Oostende
1994 »Phuket
1991 »Kuala Lumpur
1990 »Brugge
1988 »Larnaca
1985 »Monaco
1982 »Gent
1981 »Antwerpen
1980 »St. Truiden

XVIIe VVR-congres:  
van 24 tot 27 mei 2018.  
Programma en inschrijving via 
betravelcongres.be

“Nantes is een verbluffend centrum  
van culturele creativiteit.”
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Deze stad blijft zichzelf vernieuwen, is artistiek, 
nieuwsgierig en is beduidend vooruitziend! Een 
dynamiek die je niet enkel terugvindt in hun 
stadsbeleid maar ook in het straatbeeld. Nantes 
ligt op een kleine 7u. rijden, aan de monding 
van de Loire en is een bruisende metropool met 
een grote economische, culturele en toeristische 
aantrekkingskracht. Het congres heeft een 
goedgevuld programma met interessante 
sprekers, genoeg mogelijkheden tot netwerken 
en de nodige ontspanning. Als afsluiter van 
het congres is er een gala-avond (black tie!) op 
een mystery location, waarna de deelnemers 
ongetwijfeld terugkeren met een gezonde 
dosis motivatie om er daarna met nog meer 
enthousiasme tegenaan te gaan.

Yves Slabbinck

“Nantes heeft zich de jongste jaren 
opnieuw grondig uitgevonden.”



De (nieuwe)  
pakketreizenwet

Op 1 juli 2018 wordt de nieuwe wet van 
21 november 2017 betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten - door de  
VVR “pakketreizenwet” (PRW) genoemd - 
van kracht.

De informatie over deze wet heeft heel  
wat vertraging opgelopen, maar dit is niet 
aan de VVR te wijten. Dit wordt bewezen 
door hiernavolgende historiek.

• 25/11/2015: goedkeuring van  
de Europese Richtlijn;

• 18/01/2017: bekendmaking ontwerptekst 
van de pakketreizenwet;

• 9, 14/02/2017: consultatie reissector door 
de FOD Economie;

• 06/07/2017: start werkgroep FOD 
Economie/sector “guidelines”;

OPMERKING: Deze “guideline”, uitgaand 
van de overheid, moet de sector “gidsen”  
wat betreft de toepassing van de wet, maar 
is (nog) niet beschikbaar.  
De hiernavolgende teksten zijn dus onder 
enig voorbehoud. 

• 07/09/2017: start werkgroep nieuwe 
Algemene Voorwaarden;

• 18/10/2017: de parlementaire commissie 
keurt het ontwerp goed;

• 09/11/2017: goedkeuring door het  
federaal parlement;

OPMERKING: Het volledig verslag van de 
bespreking in het federaal parlement beslaat 
3 kolommen van een A4’tje. Ik schat dat de 
bespreking en goedkeuring van deze uiter-
mate gecompliceerde wet met 88 artikels zo 
een 7 minuten in beslag heeft genomen.

• 21/11/2017: ondertekening van  
de wet door de Koning;

• 01/12/2017: publicatie van  
de wet in het Belgisch Staatsblad;

• 26/01/2018: goedkeuring  
Algemene Voorwaarden;

• 1 juli 2018: inwerkingstelling van de wet.
• zomer 2018: publicatie “guideline”.

De informatie van de VVR in verband 
met deze wet kon dus maar opstarten 
nadat de Raad van Bestuur van de 
Geschillencommissie de nieuwe Algemene 
Voorwaarden principieel had goedgekeurd.

ALGEMENE VOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE

Juridisch | pakketreizenwet
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Info & reservering: Rail Service Center @ 02 528 28 30

 9 Gebruiksvriendelijke reserveringstool 
 9 Digital Homeprint & Mobile tickets voor Thalys, TGV®, Eurostar, ICE en de klassieke internationale 
treinen naar Lille, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland

 9 Digital Homeprint tickets voor Trenitalia 
 9 Optie “Elk Belgisch Station” boekbaar
 9 Contact Center waar uw klant 7 dagen op 7 terecht kan voor naverkoop
 9 Combinatie van verschillende treinen in 1 reservatie 
 9 Voordelige reisagententarieven 

NMBS Europe, uw partner voor internationale treinreserveringen

www.nmbs-europe.com/agent

V.U. K. Stuyts Lic 1615
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glamorous european resorts

1  A P R I L  2 0 1 8  -  3 1  M A A RT  2 0 1 9

GC RESORT 18-19.indd   2 11/01/18   16:11

LONDEN

1 APRIL 2018 - 31 OK TOBER 2018

Londen zomer.indd   1 11/01/18   16:45

DUBAI · ABU DHABI

1 OK TOBER 2017 - 30 SEPTEMBER 2018

Emiraten.indd   1 10/05/17   13:53

CITYTRIPS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018

Citytrips 2018.indd   1 24/05/17   14:45

PARIJS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
JA ARBROCHURE

Parijs 2017-18.indd   1 24/05/17   14:56

THAILANDCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Thailand.indd   1 10/05/17   13:51

VIETNAMCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

C A M B O D J A  -  L A O S

Vietnam.indd   1 8/05/17   13:27

SRI LANKACHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

M A L E D I V E N  -  I N D I A

Sri Lanka.indd   1 9/05/17   10:20

BALICHARMING
J A V A  -  LO M B O K  -  S U L A W E S I

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Bali.indd   1 8/05/17   15:14

CHARMING ESPAÑA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  B A L E A R E N  -  C A N A R I S C H E E I L A N D E N

SPANJE.indd   1 11/01/18   16:53

CHARMING PORTUGAL

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

I N C LU S I E F  A ZO R E N  -  M A D E I R A

PORTUGAL z rug.indd   1 11/01/18   17:11

CHARMING FRANCE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
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van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is 
voor de uitvoering van de pakketreis en de 
uiterste datum voor de eventuele opzegging 
van de overeenkomst wanneer dit aantal niet 
wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in 
het land van bestemming inzake paspoort- en 
visumverplichtingen, met inbegrip van de 
bij benadering benodigde termijn voor het 
verkrijgen van een visum en informatie over 
geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulering en/of 
bijstandsverzekeringen;

§ 2. De professioneel draagt er zorg voor dat 
het juiste standaardformulier worden verstrekt 
aan de reiziger (PRW art. 6);

§ 3. De precontractuele informatie die de 
reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal 
onderdeel van de pakketreisovereenkomst. 
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij weder-
zijds akkoord van de partijen. (PRW art. 8).
 

ARTIKEL 3: Informatie vanwege de reiziger

1. De persoon die de pakketreisovereenkomst 
afsluit, moet aan de organisator en de door-
verkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken 
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die 
van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de pakketreisovereenkomst. 
2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen 
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
organisator en/of doorverkoper, mogen die 
kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4: De pakketreisovereenkomst 
(PRW art. 10-14)

OPMERKING: Alhoewel de bestelbon als 
zodanig niet meer wordt weerhouden, blijft  
dit document – best gecombineerd met het 
standaardinformatieformulier – absoluut nood-
zakelijk vooral als bewijs van de overeenkomst 
en haar tegenstelbaarheid t.o.v. de reiziger, 
maar ook omdat de bestelbon nog steeds door 
andere wetgeving (WER: Wetboek Economsich 
Recht) in sommige gevallen wordt opgelegd. 
De VVR zal ook hier zorgen voor templates die 
wij ter beschikking zullen stellen.

§ 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisover-
eenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt 
de organisator of indien er een doorverkoper 
bij betrokken is, deze laatste de reiziger een 
bevestiging van de overeenkomst op een 
duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, 
een papieren document of een PDF.
2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in 
de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de 
partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het 
recht een papieren kopie te vragen.

§ 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging 
ervan bevat de volledige inhoud van de overeen-
komst, met inbegrip van alle informatie, zoals 
vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger 
waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor  
de goede uitvoering van de pakketreis en een 
bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van  
de entiteit die instaat voor de bescherming bij 
insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger 
van de organisator of van een andere dienst 
voor het geval de reiziger in moeilijkheden 
verkeert of om zijn beklag te doen over 
mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de 
non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks 
contact kan worden opgenomen met een niet 
vergezelde minderjarige of met de persoon die 
op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne 
klachtenafhandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie 
Reizen en het platform van de E.U. voor online 
geschillenbehandeling;
9° informatie over het recht van de reiziger om 
zijn overeenkomst over te dragen:

§ 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis 
verstrekt de organisator de reiziger: 
1° de nodige ontvangstbewijzen;

OPMERKING: Wij zijn er nog altijd niet  
in geslaagd van de overheid te vernemen wat 
men hier bedoelt.

2° vouchers en vervoerbewijzen;
3° informatie over de geplande vertrektijden 
en, indien van toepassing, over de uiterste 
tijd om in te checken, de geplande tijden van 
tussenstops, aansluitingen en aankomst.

ARTIKEL 2: Informatie van de organisator en  
de doorverkoper voor de sluiting van de 
pakketreisovereenkomst (PRW art. 5, 1°)

OPMERKING: De wettelijke eisen inzake de 
brochure worden vervangen door de verplich-
ting om voor het afsluiten van de pakketreis-
overeenkomst de reiziger volledig in te lichten 
over de wetgeving en de inhoud van deze 
overeenkomst. Hiervoor moeten specifieke 
formulieren worden gebruikt. De VVR bereidt 
terzake procedures voor.

§ 1. De organisator en ook de doorverkoper, 
verstrekken aan de reiziger, voordat deze is 
gebonden door een pakketreisovereenkomst 
de wettelijk voorgeschreven standaard-
informatie alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis: 

1° de voornaamste kenmerken van de 
reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de 
verblijfsperioden, met de data en het aantal 
nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en 
categorieën,

OPMERKING: De in cursief vermelde tekst 
zou moeten toegevoegd worden, maar aange-
zien de vermelde verplichtingen in feite niet 
of slechts ten dele uitvoerbaar zijn, werd aan 
de FOD Economie gevraagd om hem in de 
Algemene Voorwaarden te mogen weglaten, 
wat echter niet wegneemt dat alles toch 
afdwingbaar blijft. Tekst: de plaatsen, en data 
en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de 
duur en plaats van tussenstops en de aanslui-
tingen, indien het exacte tijdstip nog niet vast-
staat, wordt dit bij benadering meegedeeld. 

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en 
de categorie van de accommodatie volgens 
de regels van het land van bestemming; de 
verstrekte maaltijden
e) de bezoeken, de excursies of de andere 
diensten die zijn begrepen in de voor de 
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de 
reisdiensten worden verleend aan de reiziger 
als lid van een groep
g) de taal waarin de andere toeristische 
diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor 
personen met beperkte mobiliteiten;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor 
zover toepasselijk, opgave van de soort 
bijkomende kosten die alsnog voor rekening 

Uiteraard zijn wij al lang bezig met de studie 
van de uitermate gecompliceerde en soms 
onleesbare respectievelijk onbegrijpelijke, 
teksten. De eerste informatievergaderingen 
hebben plaatsgehad op 20, 22 en 27 
februari 2018 en in de maanden die daarop 
volgen organiseert de VVR cursussen die in 
detail de nieuwe wetgeving zullen toelichten.

In de hiernavolgende teksten bespreken wij 
niet zozeer de wet als zodanig, maar wel haar 
toepassing in de Algemene Voorwaarden.

Het is de bedoeling dat de afspraken die 
in het verleden werden gemaakt tussen 
de overheid (ministerie van economische 
zaken, ministerie van justitie), de 
consumentenverenigingen en de beroeps- en 
belangenverenigingen van de reissector 
over de “oude” reiscontractenwet, worden 
verdergezet. Dit houdt in dat de deelnemende 
beroepsverenigingen hun leden zullen 
opleggen om de Algemene Voorwaarden van 
de Geschillencommissie Reizen toe te passen 
en hun Bijzondere Algemene Voorwaarden 
af te stemmen op betreffende Algemene 
Voorwaarden.

Wat de VVR betreft is het aangewezen hier-
voor een “Bindend Besluit” van de Algemene 
Vergadering te nemen.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR PAKKETREIS- 
OVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepas-
sing op de pakketreisovereenkomsten die 
vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden 
geregeld door de wet betreffende de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten van 21/11/2017.

OPMERKING: Alle contracten tot reisorga-
nisatie of reisbemiddeling (bestelbonnen), 
conform de bepalingen in de reiscontrac-
tenwet, die tot en met 30 juni 2018 worden 
afgesloten, vallen volledig onder de reiscon-
tractenwet, ongeacht of het begin of het einde 
van de reis na die datum plaatsvindt. De 
pakketreisovereenkomsten (bestelbonnen), 
conform de bepaling in de pakketreiswet van 
21 november 2017 die worden afgesloten vanaf 
1 juli 2018 vallen onder de betreffende wet. JU
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ARTIKEL 5: De prijs

OPMERKING: De eisen die de wet stelt in 
verband met eventuele prijsverhogingen, 
inzonderheid wat betreft het vermelden van 
de berekeningswijze van de prijzen, zijn 
zo streng en gecomplicieerd dat de VVR 
overweegt om haar leden te adviseren om af 
te zien van het recht op prijsverhoging, wat 
dan ook meteen betekent dat men ook geen 
prijsverminderingen moet toekennen.

§ 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisover-
eenkomst kunnen de prijzen alleen worden 
verhoogd indien de overeenkomst daar 
uitdrukkelijk in voorziet.
2° In dat geval wordt in de pakketreisover-
eenkomst aangegeven hoe de prijsherziening 
wordt berekend.
3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als 
rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te 
schrijven aan de toegenomen kostprijs van 
brandstof of van andere energiebronnen, of
b) de hoogte van belastingen of vergoedingen 
over de in de overeenkomst begrepen reis-
diensten, die worden geheven door niet direct 
bij de uitvoering van de pakketreis betrokken 
derden met inbegrip van toeristenbelastingen 
en vertrek- of aankomstbelasting in havens en 
op vliegvelden, of
c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van 
belang zijn.
4° Indien een prijsverhoging wordt 
voorzien heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering bij een daling van de 
hierboven opgesomde kosten.

§ 2: Indien de verhoging 8% van de totaal-
prijs te boven gaat, zijn de regels inzake 
wijziging van toepassing.

§ 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk 
indien de organisator de reiziger uiterlijk 
twintig dagen vóór het begin van de pakket-
reis via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bijv. een mail, een papieren document of de 
PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van 
een motivering voor die prijsverhoging en een 
berekening.

§ 4: In geval van een prijsvermindering heeft 
de organisator het recht de administratieve 
kosten af te trekken van de aan de reiziger 
verschuldigde terugbetaling. Indien de 
reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator 
die kosten.

ARTIKEL 6: Betaling van de reissom

1. Behalve anders overeengekomen, 
betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 
pakketreisovereenkomst, als voorschot, een 
gedeelte van de totale reissom zoals in de 
bijzondere voorwaarden bepaald.
2. Behalve indien in de pakketreisover-
eenkomst anders wordt overeen gekomen, 
betaalt de reiziger het saldo van de prijs 
uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.
3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in 
gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot 
of de reissom te betalen die van hem 
wordt geëist, zal de organisator en/of de 
doorverkoper het recht hebben de overeen-
komst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

ARTIKEL 7: Overdraagbaarheid van  
de pakketreisovereenkomst 

§ 1. De reiziger kan de pakketreisovereen-
komst overdragen aan een persoon die 
voldoet aan alle voorwaarden die voor die 
overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1. de organisator en eventueel de 
doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 
zeven dagen voor het begin van de 
pakketreis via een duurzame gegevensdrager, 
zoals bijv. een mail, een papieren document 
of een PDF, op de hoogte stelt en
2. de eventueel bijkomende kosten draagt 
die voortvloeien uit de overdracht.

§ 2. Degene die de pakketreisovereenkomst 
overdraagt, en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het nog verschuldigde 
bedrag en voor eventuele bijkomende 
vergoedingen, die voortvloeien uit de 
overdracht. De organisator stelt degene die 
de overeenkomst overdraagt, in kennis van 
de kosten van de overdracht.

ARTIKEL 8: Andere wijzigingen  
door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, 
dan mag de organisator en/of de  
doorverkoper die daarop kan ingaan  
alle kosten aanrekenen die daardoor  
worden veroorzaakt.

ARTIKEL 9: Wijziging door de organisator 
voor de afreis 

§ 1: De organisator kan de bepalingen  
van de pakketreisovereenkomst, met 
uitzondering van prijswijzigingen vóór het 
begin van de pakketreis niet eenzijdig 
veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de 
overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering 
gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via  
een duurzame gegevensdrager, zoals bijv.  
een mail, een papieren document of  
een PDF, in kennis stelt.

§ 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis,  
de organisator zich genoodzaakt ziet een 
van de voornaamste kenmerken van de 
reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet  
aan de bevestigde bijzondere wensen van  
de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt 
de prijs van de pakketreis met meer dan  
8 % te verhogen dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op  
de hoogte te brengen:
a) van de voorgestelde wijzigingen en  
het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
b) van de mogelijkheid om de overeenkomst 
op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de 
voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
c) van de termijn waarbinnen hij de organisator 
in kennis moet stellen van zijn besluit; 
d) van het feit dat indien hij de voorgestelde 
wijziging binnen de opgegeven termijn niet 
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst 
automatisch beëindigd wordt, en 

OPMERKING: Dit is een merkwaardige 
regeling: indien de reiziger niet reageert op 
een alternatief voorstel van de organisator 
wordt de pakketreisovereenkomst ontbonden! 
Het is dan ook belangrijk dat de reiziger hier 
correct geïnformeerd wordt.

e) in voorkomend geval, de voorgestelde 
vervangende pakketreis en de prijs ervan. 

§ 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreis-
overeenkomst of de vervangende pakketreis 
tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten 
van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger 
recht op een passende prijsvermindering.

§ 4: Indien de pakketreisovereenkomst op 
grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger 

geen vervangende pakketreis aanvaardt, 
betaalt de organisator alle betaalde bedragen 
uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst 
is opgezegd, aan de reiziger terug.

ARTIKEL 10: Opzegging door de 
organisator voor afreis

§ 1. De organisator kan de pakketreisovereen-
komst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich v 
oor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst 
vermelde minimumaantal en de reiziger door 
de organisator van de opzegging van de 
overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen 
de in de overeenkomst bepaalde termijn,  
maar uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de 
pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij 
reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan 
uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden en hij de 
reiziger er vóór het begin van de pakketreis 
van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd.

§ 2. In deze gevallen betaalt de organisator 
aan de reiziger alle bedragen die hij voor  
de pakketreis heeft ontvangen, terug, 
zonder een bijkomende schadevergoeding 
verschuldigd te zijn.

OPMERKING: De organisator mag bij 
overmacht de reis wel annuleren maar 
kan zich voor de terugbetaling van de 
reissom (ook het bedrag dat hij zelf niet kan 
recupereren), niet beroepen op overmacht.

ARTIKEL 11: Opzegging door de reiziger

OPMERKING: In tegenstellling tot de 
reiscontractenwet is er geen opzegvergoeding 
meer voorzien voor de doorverkoper.

§ 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de 
pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het 
begin van de pakketreis. Bij opzegging kan 
de reiziger worden verplicht tot betaling van 
een opzegvergoeding aan de organisator.
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2° In de pakketreisovereenkomst kunnen 
gestandaardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van 
de opzegging vóór het begin van de pakketreis 
en de verwachte kostenbesparingen en 
inkomsten uit alternatief gebruik van de 
reisdiensten.
3° Indien er geen gestandaardiseerde 
opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen 
met de prijs van de pakketreis minus de 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief 
gebruik van de reisdiensten. 

§ 2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich 
op de plaats van bestemming onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor 
de uitvoering van de pakketreis of die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor het 
passagiersvervoer van de reizigers naar 
de plaats van bestemming, het recht de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding op te zeggen. 

OPMERKING: Deze regel, die is gebaseerd op 
de richtlijn en de wet, houdt in dat de reiziger 
in feite zelf kan bepalen dat er zich “op de 
plaats van bestemmming” onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden voordoen 
die hem er toe aanzetten zijn reis, zonder 
opzegvergoeding te annuleren. In de werkgroep 
guidelines hebben de beroepsverenigingen 
gevraagd om het advies van de FOD 
Buitenlandse Zaken als richtlijn te hanteren. 

2° In geval van opzegging van de 
pakketreisovereenkomst op grond van 
dit artikel heeft de reiziger recht op een 
volledige terugbetaling van alle voor de 
pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij 
geen aanspraak maken op een bijkomende 
schadevergoeding.
§ 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de 
veertien dagen, alle bedragen terug die door 
of namens de reiziger zijn betaald, verminderd 
met de opzegvergoeding.

ARTIKEL 12: Non-conformiteit tijdens  
de reis

§ 1: De reiziger stelt de organisator zonder 
vertraging in kennis van een eventuele 
non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering 
van een in de pakketreisovereenkomst 
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

§ 2: Indien een van de reisdiensten niet 
conform de pakketreisovereenkomst wordt 
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die 
non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich 
brengt, rekening houdend met de mate 
van non-conformiteit en de waarde van de 
desbetreffende reisdiensten.
3° Indien de organisator de non-conformiteit 
niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering of op een schadevergoeding 
overeenkomstig artikel 15.

§ 3: 1° Indien de organisator de 
non-conformiteit niet binnen een door de 
reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, 
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te 
doen en om terugbetaling van de nodige 
uitgaven te verzoeken. 

OPMERKING: Indien de reiziger meent dat 
de organisator een (vermeende) non-confor-
miteit niet snel genoeg oplost, kan hij zelf  
het heft in handen nemen en de kosten aan  
de organisator aanrekenen!

2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn 
bepaalt indien de organisator weigert de 
non-conformiteit te verhelpen, of indien een 
onmiddellijke oplossing is vereist.

§ 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de 
reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de 
organisator, zonder bijkomende kosten voor de 
reiziger andere arrangementen aan van, indien 
mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit 
2° Indien de andere voorgestelde 
arrangementen leiden tot een pakketreis van 
lagere kwaliteit kent de organisator aan de 
reiziger een passende prijsvermindering toe.

3° De reiziger kan de andere voorgestelde 
arrangementen slechts afwijzen indien zij niet 
vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakket-
reisovereenkomst is afgesproken, of indien de 
toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

§ 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke 
gevolgen heeft voor de uitvoering van de 
pakketreis en de organisator deze niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn heeft verholpen, kan de reiziger de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling 
van een opzegvergoeding opzeggen en, in 
voorkomend geval, om een prijsvermindering 
en/of een schadevergoeding verzoeken. JU
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2° Indien de pakketreis passagiersvervoer 
omvat voorziet de organisator ook in 
repatriëring van de reiziger.
3° Indien er geen andere arrangementen 
kunnen worden voorgesteld of de reiziger 
de andere voorgestelde arrangementen 
verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend 
geval, ook zonder opzegging van de 
pakketreisovereenkomst, recht op 
prijsvermindering en/of schadevergoeding

§ 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden, niet 
kan worden gezorgd voor de terugkeer 
van de reiziger zoals afgesproken in 
de pakketreisovereenkomst, draagt de 
organisator de kosten van de nodige 
accommodatie, voor ten hoogste drie 
overnachtingen per reiziger. 

OPMERKING: De organisator moet, zelfs bij 
overmacht, de reiziger drie nachten – op zijn 
kosten – logeren. Moest deze regel van kracht 
geweest zijn tijdens de vulkaanuitbarsting in 
IJsland dan zouden een aantal organisatoren 
nu niet meer bestaan! De VVR zoekt daarom 
naar een oplossing door middel van een 
verzekering die de organisator in het geval 
van calamiteiten kan dekken.

§ 7: De beperking van de kosten, zoals 
bedoeld in §6, is niet van toepassing op 
personen met beperkte mobiliteit, op 
personen die hen begeleiden, op zwangere 
vrouwen, op alleenreizende minderjarigen 
en op personen die specifieke medische 
bijstand behoeven, mits de organisator 
ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun 
bijzondere behoeften. 

§ 8: De organisator mag zich niet beroepen 
op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te 
beperken indien de betrokken vervoerder 
zich daarop krachtens het toepasselijke recht 
van de Unie niet kan beroepen.

§ 9: De reiziger kan berichten, verzoeken 
of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot 
de doorverkoper bij wie hij de pakketreis 
heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze 
berichten, verzoeken of klachten zonder 
vertraging aan de organisator door.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid van  
de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade 
die de organisator en of doorverkoper, hun 
aangestelden en/of vertegenwoordigers door 
zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contrac-
tuele verplichtingen niet is nagekomen. 

ARTIKEL 14: Aansprakelijkheid van  
de organisator en de professioneel

1. De organisator is aansprakelijk voor de 
uitvoering van de reisdiensten die in de pakket-
reisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht 
of deze diensten door de organisator of door 
andere reisdienstverleners worden verricht.

OPMERKING: De aansprakelijkheid van 
de organisator blijft totaal, ook voor zijn 
leveranciers.

2° Ingeval de organisator buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) is gevestigd gelden 
voor de doorverkoper die in een lidstaat is 
gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, 
tenzij de doorverkoper bewijst dat de organi-
sator aan de, door de wet van 21/11/2017 
voorgeschreven voorwaarden voldoet.

OPMERKING: De doorverkoper is niet meer 
aansprakelijk voor de reispakketten van 
de organisatoren die hij verkoopt en die 
gevestigd zijn buiten België, maar nog wel 
in de EER Hij is wel aansprakelijk voor de 
verkoop van reispakketten van organisatoren 
die buiten de E.U. zijn gevestigd. 

ARTIKEL 15: Prijsvermindering en 
schadevergoeding

§ 1: De reiziger heeft recht op een passende 
prijsvermindering voor iedere periode waarin 
er sprake was van non-conformiteit van de 
verleende diensten, tenzij de organisator 
bewijst dat de non-conformiteit aan de 
reiziger te wijten is. 

§ 2: De reiziger heeft recht op passende 
schadevergoeding van de organisator voor 
alle schade die hij oploopt als gevolg van 
non-conformiteit. De schadevergoeding wordt 
zonder vertraging uitbetaald. 
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2. ONTWERP VAN  
ALGEMENE VOORWAARDEN  
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR GEKOPPELDE 
REISARRANGEMENTEN (GR)

OPMERKING 1: Nog niet goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van de 
Geschillencommissie.

OPMERKING 2: De VVR onderzoekt de 
mogelijkheid voor haar leden om Gekoppelde 
Reisarrangementen te behandelen als 
pakketreisovereenkomsten. Dit blijft 
natuurlijk de commerciële vrijheid van ieder 
bedrijf. Het heeft echter een belangrijke 
positieve impact op het imago van de sector 
en is helder en rechtlijnig naar de reiziger toe.

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op GR die vanaf 1 juli 2018 
worden geboekt en worden geregeld 
door de Wet betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017.

ARTIKEL 2: Definitie

Er is sprake van een GR indien ten minste 
twee verschillende soorten reisdiensten 
voor dezelfde reis of vakantie worden 
aangekocht, die echter geen pakketreis 
vormen en waarvoor afzonderlijke 
overeenkomsten worden gesloten met  
de verschillende reisdienstverleners,  
waarbij een professioneel:
1. tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het eigen verkooppunt het apart 
selecteren en apart betalen van elke 
reisdienst door de reiziger faciliteert,  
of
2. op gerichte wijze de aankoop van ten 
minste één aanvullende reisdienst bij  
een andere professioneel faciliteert waarbij 
uiterlijk 24 uur na de bevestiging van  
de boeking van de eerste reisdienst  
een overeenkomst met die andere 
professioneel wordt gesloten.

§ 3: De reiziger heeft geen recht op schade-
vergoeding, indien de organisator aantoont 
dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
1° de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering 
van de in de pakketreisovereenkomst 
begrepen reisdiensten is betrokken, en de 
non-conformiteit niet kon worden voorzien of 
voorkomen of 
3° onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden. 

ARTIKEL 16: Verplichting tot bijstand

§ 1: De organisator biedt zonder vertraging 
passende bijstand aan de reiziger die in 
moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over 
medische diensten, plaatselijke autoriteiten en 
consulaire bijstand; 
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van 
communicatie op afstand en bij het vinden  
van andere reisarrangementen. 

§ 2: Indien de moeilijkheden het gevolg 
zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, 
kan de organisator voor deze bijstand een 
vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt 
in geen geval meer dan de werkelijke kosten 
gedragen door de organisator. 

ARTIKEL 17: Klachtenregeling

1. Indien de reiziger een klacht heeft voor  
de afreis moet de reiziger deze zo snel 
mogelijk per duurzame gegevensdrager 
indienen bij de doorverkoper of 
reisorganisator.
2. Klachten tijdens de uitvoering van de 
pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo 
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste 
en bewijskrachtige manier, melden, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. 
3. Werd een klacht ter plaatse niet 
bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, 
dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de pakketreis-overeenkomst bij 
de doorverkoper of bij de reisorganisator 
per duurzame gegevensdrager zijn klacht 
formuleren.

ARTIKEL 18: Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen 
eerst onderling een minnelijke regeling 
nastreven. 

ARTIKEL 3: Informatie aan  
de reiziger vooraleer een GR 
tot stand komt

De professioneel die een GR faciliteert 
verstrekt de reiziger de wettelijk 
voorgeschreven standaard-informatie en  
wijst hem op de volgende informatie:
1. Dat de reiziger geen pakketreis 
heeft afgesloten en elke dienstverlener 
aansprakelijk is voor de goede contractuele 
uitvoering van zijn eigen diensten.
2. Dat de reiziger aanspraak kan maken op 
bescherming bij insolventie.

ARTIKEL 4: Gevolgen van de niet naleving 
van de informatieverplichting

Indien de professioneel die GR faciliteert 
geen correcte informatie heeft gegeven,  
zijn de rechten en de verplichtingen van  
een pakketreis van toepassing, behoudens 
voor prijswijzigingen en wijzigingen van  
de pakketreis.

ARTIKEL 5: Informatie door  
de reiziger

1. De persoon die het GR afsluit, moet aan 
de professionelen alle nuttige inlichtingen 
verstrekken omtrent hemzelf en zijn 
medereizigers die van belang kunnen zijn 
voor het sluiten of de uitvoering van de 
overeenkomst.
2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen 
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor  
de professioneel, mogen die kosten in 
rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: Insolventie

Professionelen die GR faciliteren stellen 
zekerheden voor de terugbetaling van  
alle bedragen die zij ontvangen van reizigers,  
voor zover een reisdienst, die deel uitmaakt 
van een GR ten gevolge van hun insolventie 
niet wordt verleend.

Indien deze professionelen de partij zijn die 
voor het passagiersvervoer verantwoordelijk 
is, dekt de zekerheid ook de repatriëring  
van de reiziger.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, 
dan kan elk van de betrokken partijen aan 
de vzw Geschillencommissie vragen om een 
verzoeningsprocedure op te starten. Alle 
partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de 
partijen een verzoeningsreglement en een 
“overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
4. Overeenkomstig de in het reglement 
beschreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met 
de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in 
een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden.

ARTIKEL 19: Arbitrage  
of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure 
ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende 
partij desgewenst een arbitrageprocedure 
instellen voor de Geschillencommissie Reizen 
of een procedure aanhangig maken voor 
rechtbank.
2. De reiziger kan nooit verplicht worden de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie 
Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch 
als verwerende partij.
3. De organisator of doorverkoper die 
verwerende partij is kan de arbitrage slechts 
weigeren indien het door de eisende partij 
geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. 
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van het per 
duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, 
waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met vordering vanaf 1251 € werd geopend 
bij de Geschillencommissie Reizen.
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld 
door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart na het indienen van een 
klacht bij de onderneming zelf en wel zodra 
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra vier maanden 
zijn verstreken na het (voorziene) einde van 
de reis (of eventueel vanaf de prestatie die 
aanleiding gaf tot het geschil). 
5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke 
letsels kunnen enkel door de rechtbanken 
beslecht worden.
6. Het paritair samengesteld arbitraal 
college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende  
en definitieve wijze uitspraak over  
het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
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ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid voor 
boekingsfouten

1. De professioneel is aansprakelijk  
voor elke fout:

• door technische gebreken in het 
boekingssysteem die aan hem te wijten is

• die hij tijdens het boekingsproces maakt, 
indien hij heeft aanvaard de boeking van 
reisdiensten te regelen.
2. Een professioneel is niet aansprakelijk 
voor boekingsfouten die aan de reiziger 
te wijten zijn of die door onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden worden 
veroorzaakt.

ARTIKEL 8: Klachtenregeling

De professioneel verstrekt aan de reiziger 
informatie over de interne klachtenbehandeling.

ARTIKEL 9: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen 
eerst onderling een minnelijke regeling 
nastreven. 
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, 
dan kan elk van de betrokken partijen aan de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om 
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle 
partijen dienen ermee in te stemmen. 
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de 
partijen een verzoeningsreglement en een 
"overeenkomst tot verzoening" bezorgen. 
4. Overeenkomstig de in het reglement 
beschreven procedure, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met 
de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in 
een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden. 

ARTIKEL 10: Arbitrage of rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure 
ingesteld of mislukt deze, dan kan de  
eisende partij desgewenst een 
arbitrageprocedure instellen voor  
de Geschillencommissie Reizen of  
een procedure aanhangig maken  
voor de rechtbank. 
2. De reiziger kan nooit verplicht worden  
de bevoegdheid van de Geschillencommissie 
Reizen te aanvaarden, noch als eisende  
noch als verwerende partij. 
3. De professioneel die verwerende partij  
is kan de arbitrage slechts weigeren indien 
het door de eisende partij geëiste bedrag 
méér dan 1250 euro bedraagt.  
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van het per 
duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, 
waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met vordering vanaf 1251 € werd geopend 
bij de Geschillencommissie Reizen.
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld 
door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart na het indienen van een 
klacht bij de onderneming zelf en wel zodra 
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn 
verstreken na het (voorziene) einde van  
de reis (of eventueel vanaf de prestatie  
die aanleiding gaf tot het geschil).  
Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen 
enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
5. Het paritair samengesteld arbitraal 
college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende  
en definitieve wijze uitspraak over  
het reisgeschil.  
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Antoon Van Eeckhout

SECRETARIAAT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN:
Telefoon: 

02 277 62 15 - 02 277 61 80 (9u tot 12 u)
Fax:  

02 277 91 00
Adres: 

City Atrium: Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel
E-mail:  

reisgeschillen@clv-gr.be
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Column

De kracht van storytelling

Axel De Corte

KoomBana Bay

Toerisme marketing & 

communicatie 

Als je het niet kunt vertellen, kun je het 
niet verkopen. We hebben vaak de bizarre 
reflex om mensen te overstelpen met 
harde feiten en cijfers. Als we iets willen 
verkopen, richten we ons maar al te vaak 
op het hoofd en de portemonnee. Maar 
geef toe, weinig harten gaan daar écht 
sneller van slaan. Boeiende verhalen 
en bijzondere ervaringen daarentegen 
hebben wél de unieke kracht om iemand 
een bepaalde richting op te sturen.

Kan je je inbeelden dat 'Meisje met de 
Parel' van Johannes Vermeer – in 2006 nog 
benoemd tot mooiste schilderij van Nederland 
– volgens de officiële boeken van het 
Mauritshuis in Den Haag nog geen euro waard 
is? Het schilderij werd in 1881 voor het laatst 
verkocht voor het luttele bedrag van 2 gulden 
en 30 cent. Pas de laatste 20 jaar werd Meisje 
met de Parel wereldberoemd, dankzij een 
fictieboek. Hét bewijs dat storytelling zijn effect 
niet mist. Sindsdien kreeg het schilderij ook 
zijn nieuwe naam, want tot dan was het  
bekend als 'het meisje met de tulband'.

Emoties winnen het van logica!
“Veel blabla”, denk je misschien. Niets is 
minder waar. Storytelling is niet alleen 
een marketingtechniek, het is in de eerste 
plaats een strategisch wapen met een 
bijzonder grote kracht. Bovendien blijkt uit 
neurowetenschappelijk onderzoek dat onze 
hersenen juist op verhalen zijn ingesteld. 
Emoties winnen het namelijk van logica! 
Wanneer je een fantastisch verhaal hoort, 
komen er chemische stoffen vrij zoals cortisol, 
oxytocine en dopamine.  
Straffer nog: vandaag kan wetenschappelijk 
aangetoond worden welk soort verhalen effect 
hebben en waarom dat zo is.

Storytelling is daarom essentieel in je 
communicatiemix. In een wereld waarin mensen 
overspoeld worden met keuzemogelijkheden,  
is een aantrekkelijk vertrouwenwekkend 
verhaal vaak doorslaggevend.

Goed nieuws: we zijn allemaal verhalen-
vertellers. Wellicht heb je jezelf nog niet  
op die manier bekeken, maar verhalen 
vertellen doen we allemaal, elke dag.  
Zeker in onze sector. Met hoe meer 
gedrevenheid en passie je een verhaal weet  
te verpakken, hoe meer kans dat een klant 
volgt wat je vol overtuiging aanbeveelt. En dat 
is een vaardigheid die je kan aanscherpen.  
Je kunt anderen maar moeilijk inspireren als 
je zelf niet geïnspireerd bent. Vertrek daarom 
vanuit je eigen passie. Eens je die passie 
aanboort, is de kans groot dat de inspirerende 
verhalen vanzelf komen.
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TO DO: 
Het is wellicht niet eenvoudig om je 
passie voor jezelf te formuleren.  
Om je passie te ontdekken moet je 
eigenlijk op zoek gaan naar je emotionele 
triggers. Ga daarom niet op zoek naar  
wát je wilt doen, want dan blijf je in 
feitelijke antwoorden steken.  
Maar vraag jezelf af wanneer en  
vooral waarvan je passie ontvlamt.

Waarom ben je je reisorganisatie 
begonnen? Wat doet je bedrijf?  
Wat is je passie? Op elk van deze vragen 
zal je feitelijk antwoorden.

Waarvan ontvlamt je passie en gaat  
je hart sneller kloppen? Wanneer en 
waardoor voel je met andere woorden dat 
je emotioneel gedreven wordt?  
Als je erin slaagt om dit bewust onder 
de knie te krijgen, ben je vertrokken. 
Want passie is aanstekelijk en vaak 
onweerstaanbaar.

Wil je hier meer over weten?  
Google dan zeker eens Carmino 
Gallo, auteur van o.a. 'Spreek als TED', 
'Masterclass Steve Jobs' en 'De kracht 
van Storytelling'.



“Ik bied geen enkele reis 
aan die ik niet graag  
zelf zou doen”

23

De grote expansie van De Blauwe Vogel 
is er gekomen met de pelgrimsreizen naar 
Lourdes. In de jaren 1958 tot 1980 vertrokken 
wekelijks tot vijftien autocars naar de mariale 
wereldhoofdstad. “In totaal hebben we meer dan 
400.000 bedevaarders naar Lourdes gebracht. 
Vandaag is dat echter zo goed als stilgevallen”, 
benadrukt CEO Trudo Carlier (45), die Toerisme 
studeerde aan het toenmalige HTI Brugge en 
daarna nog een jaartje naar Washington trok en 
sedert een kleine 20 jaar het bedrijf runt.

Wat zijn je sterke punten vandaag?
Eén van onze grootste sterktes is ons eigen 
depackagingmodel waarbij we producten in de 
markt zetten die nergens anders te vinden zijn, 
ook niet op internet. De jongste jaren boeren we 
uitstekend. In vergelijking met 5 jaar geleden is 
onze omzet zelfs meer dan verdubbeld: van  
24 naar 55 miljoen euro. Aan pure 
brochureverkoop doen we niet echt meer mee. 
In totaal is dat zelfs minder dan 1 procent van 
onze omzet.

We maken vandaag in hoofdzaak artisanale 
vakantieproducten die we inkopen van een 
handjevol touroperators zoals o.a. Easy Tours, 
Expair Tours, TUI, Asteria, Live To Travel, 
Cruise Partner, Corendon, Sunweb, Travelworld 
en Imagine Travel, die we in groepsreizen 
opwaarderen en vermarkten.
Er komt daar weliswaar heel wat werk bij kijken 
want ook in de reisindustrie bestaan er geen 
mirakels en wonderen noch minder.  
Het is dagelijks keihard werken en wat mij 
betreft zelfs 7 op 7. Zelfs dan kom ik tijd te 
kort om al mijn ideeën en plannen te kunnen 
uitvoeren. Gelukkig kan ik voor veel zaken 
terugvallen op mijn echtgenote Lisselotte en 
mijn 18-koppig medewerkersteam zijn één 
grote brok enthousiasme. Wat de producten 
betreft die we verkopen geldt één gouden 
regel: ik bied geen enkele reis aan die ik  
niet graag zelf zou doen. Bovendien moet  
je de markt dag en nacht in de gaten houden. 
Zo zit het Thailand van BEST tours nu al jaren 
bij ons. 

Interview Trudo Carlier | CEO De Blauwe Vogel
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Niet minder dan 409 jaar staat de ‘reisfamilie’ Carlier uit Sint-Truiden reeds ten dienste van  
de goegemeente. In den beginne met de postkoets, later met autobussen en autocars en 
vandaag via de producten van flink wat touroperators die De Blauwe Vogel netto inkoopt, er 
eigen pakketjes/groepsreizen van maakt en met eigen gidsen en begeleiders in grote volumes –  
en derhalve tegen een interessante prijssetting – bijzonder vlot aan de man brengt.

• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 8 brochures: - Meer dan 1300 luxe- en kwaliteitshotels
 - Focus op o.m. Frankrijk, Middellandse Zee, Sri Lanka, Bali, Afrika
 - Rondreizen: o.m. Sri Lanka, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali
 - Canada & USA: nieuwe uitgebreide belevenisbrochure:  
    hotels, huurwagens, mobilhomes, gidsen (o.m. Jacqueline Goossens),  
    unieke rondreizen
 - Golfspecialist
 - Onmiddellijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet.
• 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 promoties voor Huwelijksreizen en Vroegboekkorting
• Nieuw voor zomerseizoen 2018: 
 - Meer dan 80 nieuwe hotels: Egypte terug in brochure, veel meer Griekenland

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Frankrijk & Benelux 2018

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee I 2018 - 2019
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2018
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee III 2018 - 2019
Griekenland • Cyprus • Kroatië

Montenegro • Bulgarije • Turkije •Marokko

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Nabije- en Midden - Oosten 2018 - 2019
Abu Dhabi • Dubai • Ajman 

Ras Al Khaimah • Oman • Qatar • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Exclusive Destinations
USA & Canada

Strandvakanties
Wintervakanties

Rondreizen
Citybreaks

Huurwagens 
Motorhomes

Worldwide 2018 - 2019
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • Cruises

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2018 - 2019
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Zomer 2018

Latin America
De eerste editie van ons reis-inspirerend 
magazine Latijns-Amerika is klaar :)

Maak kennis en laat je klanten dromen van 
de vele reisbestemmingen en mogelijkheden 
die Cosmic Travel te bieden heeft!

COSMIC

LA
TIN AMERICA

  www.cosmic.tra
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travel      Lic. 5159    

Onderweg
leven en beleven

Nieuw magazine Cosmic Travel

De brochures worden niet automatisch 
verdeeld maar zijn beschikbaar bij Connect2.©
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Ik heb zelfs vier van de medewerkers van 
deze ‘gesneuvelde’ touroperator overgenomen. 
Thailand was derhalve één van onze eerste 
verre reizen. Eerst om de zes maanden, dan om 
de maand en vandaag minstens eenmaal per 
week met telkens 30 klanten.

Hoe zie je de relatie met je leveranciers?
Het betreft een open relatie van 
weerszijden, gebaseerd op vertrouwen. Ik 
ben er ondertussen van overtuigd dat mijn 
leveranciers niet op de loer liggen om mij een 
hak te zetten. Ze hebben ook geen enkele 
reden om de samenwerking te ondermijnen, 
want zij groeien mee met De Blauwe Vogel. 
Duidelijk een win-win-situatie als je het 
mij vraagt. Ik zie ons bedrijf een beetje als 
de Colruyt van de reisindustrie: een deftig 
aanbod tegen een zeer scherpe prijs. En nog 
belangrijk: ik amuseer me rot in mijn job. Niet 
alleen omdat 16 van de 18 medewerkers 
vrouwen zijn, het is één grote vriendengroep, 
een heel fijn team, al zeg ik het zelf.

Heeft het online model de jongste jaren niet 
voor een ware omwenteling gezorgd?
Jawel, maar het is dankzij dit online gebeuren 
dat we de jongste jaren zo spectaculair zijn 
kunnen groeien. Negentig procent van onze 
boekingen komen immers online binnen. Je 
moet – zeker in onze sector – mee evolueren 
met de tijd. Ik ben dagelijks bezig met facebook, 
maar van mij hebben ze nog geen enkele euro 
gekregen. Klanten willen vandaag boeken als 
het hen past. Vandaar dat de zondag onze 
drukste boekingsdag is. Het kantoor is uiteraard 
niet open, maar qua online boekingen is dat 
telkens weer een absolute topdag en wij staan 
dan ook iedere zondag met drie medewerkers 
paraat. Ik wil nog eens terugkomen op onze 
strategie. Ik opteer zoveel mogelijk voor 
originele producten. En het gebeurt weliswaar 
meer dan eens dat een grote touroperator 
met één van onze succesideeën aan de haal 
gaat, wel dan is het mijn opdracht om met iets 
nieuws op de proppen te komen. Om de zes 
weken is er sowieso iets nieuws in ons aanbod. 
Ondertussen bieden wij inderdaad reizen naar 
zowat de hele wereld aan.

Een ander succesverhaal vormen 
ongetwijfeld de infosessies waarvoor half 
Vlaanderen naar Sint-Truiden afzakt.
Dat klopt en geloof het of niet West-Vlaanderen 
levert ons de meeste klanten. De kustprovincie 
is voor mij het Florida van Vlaanderen. 
Gepensioneerden die goed geboerd hebben 
gaan daar wonen en die hebben geld en tijd en 
willen ook nog wat zien van de wereld.

Je zou verwachten dat je meeste klanten  
uit Limburg zelf komen.
Dat is lang niet zo, want naast klanten uit 
West-Vlaanderen komt Oost-Vlaanderen op 
de tweede plaats, gevolgd door Antwerpen 
en Vlaams Brabant. Limburg bengelt zowaar 
aan het staartje. Die infosessies zijn inderdaad 
uitgegroeid tot een gigantisch succes. In het 
begin was dat maandelijks, dan wekelijks en 
vandaag bijna elke dag en de zaal van 160 
plaatsen is meestal mooi gevuld. Dat betekent 
dat wij op weekbasis 700 tot 800 mensen 
naar Sint-Truiden brengen die hier meestal 
ergens blijven eten of drinken. Een economisch 
gegeven dat door de plaatselijke horeca beslist 
in dank wordt afgenomen.

Wat is de gemiddelde leeftijd van  
de klanten?
Het gros zit zeker boven de 45, maar een 
opmerkelijke trend is dat dit cijfer ieder jaar een 
beetje naar beneden afkalft. Bovendien stellen 
we met genoegen vast dat we meer en meer 
klanten tijdens de vakantieperiodes mogen 
boeken en daar schommelt de gemiddelde 
leeftijd rond de 30 jaar. Die nieuwe instroom 
van jong bloed is zeker een positieve zaak, 
zoniet bloedt je onderneming na verloop van tijd 
gewoon dood.

In welke segmenten kan je je klanten 
opdelen?
Het voorbije jaar hebben we extra goed gewerkt: 
40.000 klanten en een totale omzet van  
55 miljoen euro.  
Grote volumes, maar wel een kleine marge.  
De helft daarvan hebben we gerealiseerd op 
onze eigen groepsreizen, een kwart met cruises 
en de rest betreft strandvakanties.

“ Scherpe prijzen als reisagent  
en als cinema.”

Jullie marketing is vrij uniek. Jullie zijn 
prominent aanwezig in de media. Zoiets 
moet toch een bom geld kosten?
Ik ben nooit echt fanatiek met cijfers begaan, 
maar ik vermoed dat ons budget om en rond 
de 2 miljoen euro per jaar ligt. Inderdaad een 
behoorlijke som, maar ons marketingbudget 
hebben we de jongste zes jaar niet meer 
verhoogd, terwijl onze omzet wel verdubbeld is. 
Ik denk dat dit voor een groot stuk komt door 
de mond aan mond reclame en vergeet niet dat 
we met 80 procent een enorm aantal repeaters 
hebben. Van de overige 20 procent zijn er zeker 
15 procent die via mond aan mond reclame op 
ons afkomen. We zijn de voorbije 20 jaar telkens 
opnieuw serieus gegroeid. Ik denk niet dat veel 
bedrijven in Vlaanderen dat kunnen zeggen. 

Collega-reisagenten doen weliswaar vlot 
hun hoed af voor jullie businessmodel, 
maar zijn meestal een beetje ongelukkig 
omdat er grote vissen uit dezelfde vijver 
gehaald worden.
Als je als reisagent enkel reizen verkoopt die je 
overal online kunt boeken en geen toegevoegde 
waarde en verbeelding in je producten steekt 
dan ga je inderdaad moeilijke tijden tegemoet. 
Slaafs volgen wat de touroperators aanbieden, 
zoals veel reisagenten tientallen jaren gedaan 
hebben, is niet de beste houding. Als reisagent 
moet je dagelijks met passie en enthousiasme 
werken. Wij werken zeer hard, maar we hebben 
ook een gulden regel die zegt dat het plezant 
moet blijven. Als je niet onmiddellijk begrijpt 
wat ik bedoel, moet je maar eens bij ons 
komen kijken. En een originele aanpak van een 
veranderende markt is hier de sleutel tot succes!

Hoe zie je de toekomst?
Als ik één les heb geleerd in die 20 jaar is het 
dat banken en touroperators er niet zijn om hun 
klanten succesvol te maken. Je moet het zelf 
doen en iedere dag het beste van jezelf geven. 
Ik geloof in onze toekomst, zeker nu er volop 
tekenen zijn dat het consumentenvertrouwen 
opnieuw aan het groeien is. De schrik is 
duidelijk wat weggeëbd. USA boekt als gek.  
We zitten nu al aan een plus van 10 procent 
en de capriolen van een zekere Trump zijn 
momenteel geen issue meer.

En de 19de generatie staat al klaar, niet?
Mijn dochter Magaly is nu 11 jaar, maar ze kan 
het al prima uitleggen. Ze is ondertussen al  
20 keer op cruise geweest en ze kent van veel 
schepen zelfs de kleur van de badkamer. Ik zal 
haar echter nooit zeggen dat ze me later moet 
opvolgen. We zien wel.

Ondertussen ben je ook nog 
cinemadirecteur geworden.
Film is altijd een grote passie van mij geweest. 
Als tiener ging ik vroeger dikwijls naar films in de 
plaatselijke Ciné Cameo kijken. Deze cinema, die 
dateert uit de jaren vijftig, werd 25 jaar geleden 
gesloten. Vijf jaar geleden heb ik het gebouw 
gekocht en volledig gerenoveerd. Ik heb er al 
mijn spaargeld in gestopt. Dat was inderdaad 
niet zo moeilijk want ik heb geen maîtresse, 
géén Porsche en géén villa in de Provence. Alle 
gekheid op een stokje, als je een succesvol 
ondernemer bent, dan kan je ook iets terug 
doen voor je omgeving. Een cinematicketje kost 
6 euro. Op jaarbasis verkopen we ondertussen 
40.000 tickets. Blauwe Vogel-cijfers zeker…? IN
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Je lievelingsbestemming?
Zonder twijfel USA. Ik ben er reeds zeer veel 
naartoe geweest en telkens een andere 
beklijvende reiservaring kunnen opdoen. 
Bovendien bevalt de Amerikaanse mentaliteit 
me wel: opgewekt, positief en vooral productief.

Is er een land dat je echt nog wil zien?
China, ik ben er ooit wel geweest, maar ik wil er 
dolgraag opnieuw uitgebreid naartoe, mede om 
de mensen beter te leren kennen. Zeker in het 
licht dat het hoe dan ook dé mogendheid van 
de toekomst betreft. Ook als het over toerisme 
gaat. Straks vallen er massa’s Chinezen op ons 
dak. Op Santorini en Mykonos joegen Chinese 
touroperators me al weg uit de hotels omdat ze 
gewoon tweemaal de kamerprijs op tafel leggen.

Op wat ben je bijzonder fier?
Dat we erin geslaagd zijn om als totaal 
onafhankelijk reisagent een grote speler 
te worden. In Europa zijn we klein, maar in 
Vlaanderen zijn we een topper met nog veel 
potentieel. Privé op mijn dochter, die me elke 
dag opnieuw verbaast met haar uitspraken.

Wat maakt je ongelukkig?
Niets, met Cruijff zeg ik graag:  
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’.

Wat maakt je gelukkig?
Dat ik kan werken met een zeer fijn team.  
De vreugde als ik thuiskom, mede omdat mijn 
echtgenote voor een supergoede opvoeding 
van onze dochter zorgt en ze nog veel andere 
taken op zich neemt, zodat ik meer tijd heb om 
creatief met de zaak bezig te zijn.

Mocht je een dier zijn?
Een hondje, een puppy. Speels en trouw.

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Ik kan zo moeilijk stoppen met werken, zelfs op 
reis. Ik ben nooit offline. Ik kan daarenboven 
moeilijk neen zeggen, al is het dan meestal 
tegen een leverancier die met een aantrekkelijk 
aanbod op de proppen komt.

Je favoriete cruisemaatschappij?
Oceania. Schrijf maar voor het lekkere eten.  

Het is niet goedkoop maar wat prijs/kwaliteit 
betreft is het overduidelijk een topper.

Lid van een groepering/samenwerkings-
verband?
Neen, daarvoor ben ik een beetje te koppig en 
ik zou niet overweg kunnen met het feit dat ik 
met een pak anderen zou moeten overleggen 
vooraleer ik een beslissing zou kunnen nemen. 
De Blauwe Vogel wil 100 procent onafhankelijk 
blijven!

Van wat lig je ’s nachts wakker?
Van niets. Ik pieker nooit, maar ik heb ook 
weinig slaap nodig en ik kruip dikwijls pas rond 
1u. onder de wol. Bovendien denk ik dat het 
moeilijk is om problemen op te lossen door er  
’s nachts van wakker te liggen.

Yves Slabbinck

Opgericht: in 1609 als postkoetsdienst 
tussen Marseille en Toulouse
Zaakvoerder: Trudo Carlier (18de generatie)
Medewerkers: 18
Aantal klanten 2017: 40.000
Omzet 2017: 55 miljoen euro
Prognose 2018: groei met minstens 5%
Meer info: www.deblauwevogel.be,  
011/70 55 00

Kan je volgende personen of 
organisaties kort omschrijven?
Antoon Van Eeckhout: die man beschikt 
over een gigantische bagage en hij heeft 
me altijd perfect geholpen als ik daar om 
vroeg. Veel respect!
Koen Van den Bosch: enorm potentieel, 
eens volledig ingewerkt zal het nog meer 
duidelijk zijn dat hij de juiste man op de 
juiste plaats is.
Willy Paul Carlier: een wijze vader, die 
me nog altijd streng maar rechtvaardig 
behandelt.
De modale reisagent: als die nog lang 
modaal blijft vrees ik voor het ergste.

“ Op weekbasis brengen wij 700 tot  
800 mensen naar Sint-Truiden.”
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Avontuurlijke Groepsreizen

Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi  

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Afrika

2 0 1 8Zuid-Afrika • Namibië • Botswana • Mozambique • Malawi 

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

Mauritius • Réunion • Seychellen • Zanzibar • Kenia • Mozambique • Senegal • Gambia

DROOMSTRANDEN

2 0 1 8

AFRIKA

2 0 1 8

Individuele en groepsreizen

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania 

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

2 0 1 8Zambia • Zimbabwe • Tanzania • Kenia • Oeganda

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Ethiopie • Oeganda • Virunga • Rwanda • Madagaskar

Senegal • Botswana • Zimbabwe • Malawi • Zambia • Kenia • Tanzania

Individuele en groepsreizenNAMIBIË
2 0 1 8

2 0 1 8

NAMIBIË
Individuele en groepsreizenZUID-AFRIKA

2 0 1 8

170818-L2T-Advertentie(186x131mm)-Hoogvlieger.indd   1 18/08/2017   16:08



Biografie

Jozef (Jef) Desramault werd 
geboren in Ieper op 4 april 

1951 als zoon van Jef  
(1924-2016, onderwijzer)

en Jeanne Malfait. Na zijn middelbare studies en 
zijn legerdienst bij de marine, werd hij opvoeder 
in de Abdijschool van Zevenkerke en bleef er tot 
1990. Ondertussen haalde hij een licentie in de 
kunstgeschiedenis aan de Gentse universiteit.
Zijn belangstelling voor reizen en kunst zette 
hem er toe aan te kandideren voor de functie van 
commercieel directeur bij Escape. Van 1991 tot 
2000 was hij medeverantwoordelijk voor de snelle 
groei. Bij de VVR volgde hij Luc Deketelaere op 
als bestuurder, maar ook als ondervoorzitter, een 
functie die statutair aan een vertegenwoordiger 
van een touroperator toekwam. Hij trad ook 
op als docent kunst- en cultuurgeschiedenis 
in de cursussen van het VVR-Instituut voor de 
Reisagent. Jef had nog een schitterende carrière 
binnen en buiten de VVR voor zich toen hij in het 
najaar van 2000 na een zwaar verkeersongeval 
in een diepe coma raakte die uitmondde in een 
onherstelbare hersenbeschadiging. Meer dan 17 
jaar bracht hij door in zijn eigen besloten wereld 
tot op 18 januari 2018 de dood hem verloste van  
het leven.

 

Christian De Stoop, 
bestuurder van 1993 tot 
1997, werd geboren in 
Waregem op 15 januari 1950 

in een milieu van zelfstandigen. 
Hij deed erg geheimzinnig over zijn 

studies, nu eens beweerde hij rechten gestudeerd 
te hebben, dan weer economie. Wel staat vast dat 
hij als praeses een belangrijke rol heeft gespeeld 
in het Antwerpse studentenleven. Ook later zal 
hij zich vooral bezig houden met functies die wel 
prestige maar weinig geld opleveren. 

Zijn militaire dienst deed hij als reserve-officier 
en het leger was één van zijn passies. 
Hij bracht het zelfs tot reserve-majoor.
Wij ontmoetten De Stoop voor het eerst in  
1982 bij Capitol Airways, de Amerikaanse low 
cost carrier die in 1984 failliet ging. In hetzelfde 
jaar op 13 september richtte hij samen met zijn 
toenmalige echtgenote, Gerda Van Heetvelde, 
en enkele familieleden, International Travel & 
Real Estate Travel op. Christian maakte grote 
sier in de reiswereld. Bij de reisagenten gaf 
hij de indruk dat reizen voor hem maar bijzaak 
waren en hij het grote geld in de vastgoedsector 
opstreek; bij de vastgoedsector beweerde hij het 
tegenovergestelde. Hij werd ook voorzitter van  
de Skal Club en speelde een rol bij de PVV 
(later Open-VLD). Zijn levensstijl en een 
echtscheiding, leidden tot intrekking van 
de reisbureauvergunning (3 juli 1998) en 
het faillissement op 11 februari 1999. Dit 
verhinderde hem echter niet om later, tot 
driemaal toe en voor het laatst in maart 2008, 
zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap 
van de Open-VLD. In 2008 haalde hij zelfs  
7,88 % van de 15.000 stemmen. 
Christian De Stoop was van goeden huize, 
belandde via zijn huwelijk in een nog beter milieu; 
was begaafd op vele terreinen en toch eindigde 
zijn professionele carrière smadelijk. In 1997 
werd hij gedwongen om bij de VVR ontslag te 
nemen. Toch hebben velen goede herinneringen  
aan Christian. Hij was behulpzaam, vriendelijk 
en vrijgevig, zat vol humor en had succes 
bij de vrouwen. Hij was een “foefelaar” maar 
in feite geen oplichter, behalve wanneer de 
omstandigheden hem daartoe dwongen.
Christian De Stoop overleed in Chili op 28 januari 
2018 aan een hersenbloeding tijdens een 
scouting trip voor een reisbureau die hij van zijn, 
ongetwijfeld nog aanwezige, capaciteiten  
had weten te overtuigen.

Drie gewezen
bestuurders
Tussen 15 december 2017 en 5 februari 2018 hebben drie 
gewezen bestuurders van de VVR ons verlaten. De geschiedenis 
heeft haar rechten, dus volgen hier hun biografieën.
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Freddy Van Gaever, bestuurder van 1993 tot 
2002, werd geboren in Berchem op 19 juni 
1938 als zoon van Leopold en Helena Bauwens. 
Vader was transportondernemer maar Freddy 
was het niet eens met zijn visie op het leven en 
op het zakendoen. Hij zou dan ook later (1963) 
zijn eigen weg gaan. 
Zijn middelbare studies volbracht hij aan het 
Atheneum in Berchem en studeerde vervolgens 
aan het UFSIA (toen St. Ignatius) waar hij 
het diploma van licentiaat in de handels- en 
maritieme wetenschappen behaalde.  
Later zou hij op 53-jarige leeftijd (1993) aan  
het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek 
ook nog een master in tourism verwerven. 
In 1963 richtte Van Gaever Freddytrans op. 
Vanuit dit transportbedrijf kwam hij in contact 
met de luchtvaart en op 1 juni 1966 werd hij 
directeur van Delta Air Transport (DAT), dat hij tot 
grote bloei bracht.  
Aan dit succes kwam in 1974 een einde 
 wanneer de bepalende francofone 
aandeelhouders (CMB, Generale Maatschappij) 
voor rekening van Sabena, DAT kortwieken. Van 
Gaever pikt dit niet en neemt ontslag.
In de jaren die hierop volgden was Van Gaever 
actief in verschillende bedrijven, voornamelijk 
in de vervoersector (Onatra, DHL, EAT, IPEC, 
Transavia, enz.) maar hij trad ook op als 
crisismanager bij PMU en Berchem Sport. 
Maar hij bleef dromen van een luchtvaartmaat-
schappij met basis in Antwerpen.  
In maart 1989 richtte hij hiervoor Frevag Airlines 
op maar, niet voor het eerst en ook niet voor  
het laatst, stuitte hij op grote tegenstand bij  
de Regie van Luchtwegen.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. In februari 1992 werd de Vlaamse 
Luchtvaartmaatschappij (VLM) gesticht.  
Een luchtvaartmaatschappij is echter een dure 
bedoening. In juni 1993 kwamen er nieuwe 

aandeelhouders en in september 1996 verwierf 
de Nederlander Jaap Rosen Jacobson (°1950) 
de meerderheid. In 2007 verkocht deze laatste 
VLM aan de groep Air France-KLM voor  
178 miljoen €.
De jaren 2001 en 2002 waren voor Freddy 
vermoedelijk de boeiendste van zijn leven. 
Met leedvermaak zag hij zijn voorspelling, het 
faillissement van de staatsmaatschappij Sabena, 
bewaarheid en onderkende meteen de kansen 
om een andere droom, een intercontinentale 
luchtvaartmaatschappij, te realiseren. 
In januari 2002 richtte hij V(an) G(aever) Airlines 
op. Maar opnieuw staken zijn vijanden stokken in 
de wielen. De vlieglicentie bleef maar aanslepen, 
de kosten liepen op en uiteindelijk moest hij zijn 
ziel aan de duivel, in dit geval Tony Gram (°Breda 
1942), verkopen. VG Airlines werd omgedoopt in 
Delsey Airlines en Freddy werd vervangen door 
een stelletje oncompetente managers.  
Het roemloos einde lag dan ook voor de hand.  
VG/Delsey Airlines legde de boeken neer  
op 2 november 2002.
Als zakenman heeft Van Gaever zich altijd ver 
van de politiek gehouden alhoewel zijn Vlaamse 
sympathieën duidelijk waren. In 2004 outet  
hij zich als een Vlaams Blokker en werd verkozen 
in het Vlaams Parlement. Hij bleef er tot  
2007 wanneer hij senator werd. 
In de reisbureausector nam Van Gaever in  
1989 Jumbo Reizen in Deurne over en in  
1993 werd hij verkozen tot bestuurder bij de 
VVR en vanaf 1998, nadat Jumbo Reizen werd 
verkocht aan Jacobson, zetelde hij er namens 
VLM, die geassocieerd lid was.  
Acht jaar lang boeide en verrastte hij ons, niet 
alleen met zijn enorme kennis van de luchtvaart, 
met zijn spreekwoordelijk gezond verstand en 
scherp doorzicht maar ook met zijn eindeloze 
humoristische verhalen. Van Gaever was zeer 
verstandig, soms geniaal in het onderkennen van 
opportuniteiten maar ook soms onbegrijpelijk 
naïef. Hij veronderstelde dat een idee dat goed is 
voor iedereen zondermeer door alle betrokkenen 
zal worden aanvaard en gesteund. Verborgen 
agenda’s en achterbaks gekonkel waren hem 
totaal vreemd. Freddy was genereus, maar ook 
koppig, en niet tot compromis bereid. Kortom een 
man naar mijn hart! Hij overleed aan kanker in 
Borgerhout op 15 december 2017. 

Antoon Van Eeckhout

Vraag uw zakelijke krediet aan op
kbc.be/jadatkan
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel, IBAN BE51 7340 0896 8162, BIC KREDBEBB, www.kbc.be 
Dit aanbod geldt enkel voor zakelijke kredieten tot 150 000 euro. Meer informatie leest u op www.kbc.be/jadatkan.

Binnen 24 u 
antwoord op
uw zakelijke 
krediet?

Laat de 
toekomst

maar
komen

Ja,
dat kan!
Bovendien staan we altijd 
voor u klaar: digitaal, via 

KBC Live of uw 
vertrouwde kantoor.

Binnen

antwoord
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brusselsairlines.com
of je reisagentschap.

MAAK VAN ELKE DAG
EEN ZONNIGE DAG!
Meer bestemmingen, meer vluchten.

Ontdek New York, Washington, Toronto en talrijke
andere bestemmingen in Noord-Amerika.

AMERIKA
IN ALLE STATEN.

brusselsairlines.com
of bij je reisagentschap.
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